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ها على عل  لَ وَ  ,كَ رسِ غَ  راتِ مَ ثَ  نْ ذا مِ خير, ىَ الَ  واؾَ ثْ في مَ  نتَ أَ بي وَ يا أَ  يكَ لَ إِ 
لى إِ وَ  ,وجتيربي زَ دَ  ةِ رفيقَ ي وَ مّ أُ  فقِ لى خَ إِ وَ  ف تكوف,أَ  رجوتَ  نتَ ما كُ  رِ يْ خَ 
 ليلِ الجَ  مِ العالِ  ,روضِ العَ  لمِ عِ  عِ واضِ  ؿِ و  نا الَ مِ ل  عَ لى مُ إِ ياتي وَ حَ  رودُ والدي وُ أَ 

 .ب  حِ مُ ٍئ وَ ارِ قَ  ل  لى كُ إِ وَ  ,ي  راىيدِ الفَ  حمدَ أَ  بنُ  ليلُ الخَ 

 من منطقةِ  ,مصَ حِ  ةِ ظَ حافَ ن مُ , مِ واليدِ المَ  شريني  , تِ سنُ الحَ  يمافُ لَ سُ  رُ اعِ الشّ  
في  ستاذٌ أُ , وَ ةِ االنجليزي   ةِ غَ الل   في ستاذٌ أُ  891ٔ/ٔٔ/ّٓٔو, دَ لْ تػَ  - ةولَ الحُ 
 .ةِ فعيلَ الت   عرِ شِ وَ  مودي  العَ  عرِ في الش   ثٌ , وباحِ رٌ , شاعِ ي  بِ رَ العَ  روضِ العَ  لمِ عِ 
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ـٌ بػَ َلْم يَ  َحي  على »اني ُصدوِر ديوانِِو الث  لى عاـٍ عَ  صفُ نِ  لْ ُد, بَ عْ مِض عا
كاَف , وَ بِ رَ اِب العَ ت  الكُ  حادِ ات   ةِ قَ وافػَ مُ بِ  ٕٕٔٓاّلذي َصَدَر في آب  «الش عرِ 

ذا بِِو إِ بَِقليٍل, وَ  ذلكَ  بلَ د َصَدَر قَ قَ  «الياسمينِ  غةُ لُ »ديوانُُو اَلو ُؿ ديواُف 
َمٍة َلُو.الثالِ ى ديوانِِو لَ الَع عَ االط   بي طالِباً يَػت ِصُل  ِإن ُو الش اِعُر  ِث  وِكتابَِة ُمَقد 
اُلستاُذ ُسليماُف الحسُن اّلذي َيكُتُب بِالُفصحى ِشعَرُه  ,الن شيطُ , الُمكِثرُ 
د أَل َف  كاَف قَ أَن ُو  وسيقا الش عِر خاَصًة وَ , َويَػتَػغَّنى ِبمِشعَر الت فعيَلةِ ي , وَ الَعمودِ 

َليماُف ُمَدر ٌس ِلل َغِة . وسُ «رُب اَف الش عراءِ »َسم اُه  روضِ ِكتابًا في ِعلِم العَ 
روِض لَم العَ َك عِ لِ نكليزي ِة في ثاَنوِيّاِت ريِف ِحمَص, ويَُدر ُس ِإضاَفًة ِإلى ذَ الِ 
 هاٍد.اجتِ شاٍط وَ نَ ُل ِبِجد  وَ عمَ يَ وَجُة وَأوالٌد, وَ ُتُو: زَ لَ , وُمتَػَزو ٌج وَلُو عائِ ي  بِ رَ العَ 

 دْ قَ ِشعرِِىما وَ ِهما وَ بِ دَ أَ  نْ مِ ي ِة وَ نكليزِ الِ ي ِة وَ بِ رَ ِن العَ يْ تػَ غَ الل   نَ يماُف مِ لَ َتَمك َن سُ 
لُغَُتُو الش عرِي ُة,  َيتْ ِة الش عِر ِخبَرًة َجي َدًة, فَػَقوِ تابَ َأكَسَبتُو َتجرِبَػُتُو الس ابَِقُة في كِ 

متازَُة بَِعروِض الش عِر الَعَربي  ساَعَدتُو َمعرِفَػُتُو المُ , وَ ات َسَعتْ فرداتِِو, وَ مُ  َأغَنتْ وَ 
ِبِصياَغِة بَيِتِو الش عري  الش عرِي ِة, ما َجَعَلُو يَػتَػَفن ُن  وسيقاهِ ى تَنويِع مُ لَ موسيقاُه عَ وَ 
ن ُو َيهَتم  ِبَشكِل صيَدتِِو ِبَشكِلها الَعمودي  والت فعيَلِة ِإلى َحد  َتظُن ُو فيِو أَ قَ وَ 

 ضمونِها وَأفكارِىا.مَ َيهَتم  بِ  –أو أكَثر  –ما ثلَ الَقصيَدِة مِ 
َمتي لِ كُ  " إف  الن ص   »قاِئاًل:  «َحي  على الش عرِ »ديوانِِو نُت قد َكَتبُت في ُمَقد 

صوِصي ِة من الخُ لى لَُغٍة فيها َكثيٌر ُذ الُمتَػَلّقي إِ أخُ يواِف يَ ذا الد  الش عِري  في ىَ 
َو هُ فرداِتها الّتي غالِبًا ما َتراىا خاص ًة بالّشاِعِر, فػَ ركيِب الُجمَلِة وفي مُ في تَ 
الَمعنى َكثيراً  لى جاِنبِ َتكاُد تَأُخُذ الص نَعُة إِ  لفاَظ بِِعنايٍَة فائِقٍة.الَ  ذهِ تقي ىَ نْ يػَ 

َدِة ..ا هِ رِ وَ صُ بِ من اىتماـِ ُسليماَف اّلذي ُيحاِوُؿ أف يُدِىشنا   « "لش عرِي ِة الُمتَػَعد 
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, ي  ل ُجل ها َعمودِ عُضها بَ ٍة, بَ صيدَ بعيَن قَ سَ الَث وَ ُع ىذا الد يواُف في ثَ قَ يػَ 
ِؿ زَ ى ىذِه القصاِئِد ِشعُر الغَ لَ يَغُلُب عَ و ِة, ن ِشعِر الت فعيلَ ُر مِ ها اآلخَ ضُ عبَ وَ 

خرى أُ ِني ٌة, وَ طَ ُد وَ صائِ ناَؾ قَ ىُ الِهجاِء, وَ ليِو ِشعُر ولى, ثم  يَ بالد رََجِة الُ 
 الش اِعِر سليمافَ  ندَ ال ِشعُر الِهجاِء عِ ِؿ وَ زَ يَس ِشعُر الغَ ىا. لَ يرُ غَ ٌة وَ ي  ماعِ اجتِ 

اعَر ىو النساُف اّلذي يُػَؤر ُؽ الش   قيقي  ف  الَهم  الحَ ل إِ , بَ ذاتِوِ ًة بِ غايَ  الحسن
ُؼ دَ نساناً, فالهَ نُو إِ ُع مِ صنَ ماِلِو وِقَيِمِو الّتي تَ جَ خالِقِو وَ أَ مَثل: بِ صورَتِِو الَ بِ 
َس يْ لَ ِر, فػَ شَ لوِكي  لَِبني البَ ِجي  والس  ارِ ي  والخَ لِ ماُؿ الّداخِ الجَ  وَ نا ىُ سمى ىُ الَ 

, وَ جَ ِة وَ رأَ زِؿ ِبَجَسِد المَ ُمَجر ِد الغَ يِو لِ دَ الَغَزُؿ لَ  اُء في جالهِ  يسَ لَ ماِلها الش كِلي 
ظاِىرِه مَ  ل  كُ بيِح بِ قَ لْ و ِىجاٌء لِ ل ىُ ّييَن, بَ عنِ لى أُناٍس مَ ىذا الد يواِف ُمَوج هًا إِ 

 ناثاً.إِ كوراً وَ شِر ذُ ني البَ بَ  نْ مِ يَِتم  الت عاُمُل َمعُهم دى ىؤالِء اّلذيَن وَتَجل ياتِِو لَ 
 : «ل  قصيدةكُ » صيدٍة بعنواففي قَ  قوؿُ يَ 
 اَلدُمػعِ  َأْصػلِ  ُكػل   ِمػْنها َوَمػَحْوتُ     َأْضُلعي الَحبْيَبةِ  ُعُنقِ  ِمنْ  َوَرَسْمتُ "
 يَػعي فَػال َكػذاؾَ  َسػْطري َوبِػُدونِها      شاِعراً  الػبَػنَػْفَسجُ  نَػَطقَ  ثَػْغرِىا ِمػنْ 

 تَػَصن عِ  ُكػل   يَػكوفُ  َكػيفَ  يَػػْدرِ  لَػػمْ       ػوِ ػػػػػػػػػذاتِػ فػػي قػائِػمٌ  ِمػْنػها الػُحػْسػنُ 
 ."َمْوِضعي ِمْنها صارَ  الَبْػَجِدي ةِ  فػي       بِػَكػالِمها قَػصػيَدةٍ  ُكػػػل   َأس ػػْسػتُ 

في ىذا الد يواِف ُتحاِوُؿ َأف َتصَنَع صورًَة َجميَلًة للَمرَأِة صيَدُة الَغَزلِي ُة القَ فَ 
براِز الَقبيِح لَِتَجن ِبِو, الَجميَلِة ِبُكل  ُمَكو ناتِها,  والَقصيَدُة الِهجائِي ُة َتسعى لِِ

ِن في يىذيِن الِمحَورَيِن الر ئيسَ  وؿَ نا حَ ذلَك َكثُػَرِت القصاِئُد ىُ ما لِ ورُب  
 بِ دَ ن أَ الحسن مِ  ليمافَ سُ  رِ اعِ صيدًة للش  قَ  ختارُ . نَ جاءُ والهِ  ؿُ زَ الد يواِف: الغَ 

 وِ ذاتِ  قتِ وفي الوَ  فعيلةِ الت   عرِ شِ جًا لِ نموذَ , أُ «بْ هَ لَ  بوأَ » بُِعنوافِ  جاءِ الهِ 
 :قوؿُ يَ  يثُ حَ  جاءِ الهِ  بِ دَ جاً ِلَ نموذَ أُ 
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 .. َلَهبْ  اأَب َيداؾَ  تَػب تْ 
 .. اْنَكَتبْ  َوما الس طورُ  وََكذا
  أََبِدي ةً  َلعَنةً  يا

 .. َعَجبْ  َوال ,الَبغاءُ  فيكَ 
 ةٍ ناءَ ل  دَ م فيَك كُ كَ 

 .. يضاً في الن َسبْ صِل أَ في الَ 
  ساذَجٍ  ِفْكرٍ  ُكل   يا
 .. اَلَربْ  نِْلتَ  َفال َيوماً 
 فاِرسٌ  أَن كَ  َوَتُظن  
 .. َقَصبْ  ِمنْ  ِعنَدؾَ  َوالر محُ 

 نَ ثيُر مِ ٌة جي دٌة, فيها الكَ بَ جرِ ِر, وىي تَ ِة الش اعِ بَ جرِ لى تَ ُيضاُؼ ىذا الد يواُف إِ 
ى لَ د  عَ شُ نَ ي ِة, وَ عرِ ي ِة والش  رِ والموسيقا والش اعِ  ِة والص َورِ غَ والل  ِة برَ ِل والخِ مَ العَ 
ًة كانَ حَتل  مَ يَ رًا سَ ِد, ونُػَبش ُر بِو شاعِ هِ جتَ ِر الش اِب الِمعطاِء المُ ي  الش اعِ دَ يَ 
َمًة بينَ قَ تػَ مُ  شرين. الحادي والعِ  رفِ القَ  نَ مِ  ثِ الِ قِد الث  العَ  راِء جيِلِو: جيلُ عَ شُ  د 
زيٍد مَ الُمتَعَة والفاِئَدَة والجماَؿ, وُعقبى لِ  فيوِ  ىذا الد يوافِ قُػّراُء  دَ جِ يَ  فْ سى أَ عَ 
 طاءاِت. العَ  نَ مِ 
 

 يمىإبرا تَجودَ  .د
 .ثالَبع َجاِمَعةُ  ,َوآداِبها الَعَربِي ةِ  َغةِ للا ِقسمِ  في ُأستاذٌ 

 ٕٕٕٓ/5/ٔٔحمص  –المزينة  
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المؤل فمة مقدّ   

 ىلَ عَ  ي  بنِ المَ  ليغُ البَ  الـُ الكَ  وَ ىُ : »وُ ن  أَ بِ  عرَ الش   لدوفخَ  ابنُ  مُ العالِ  ؼَ ر  عَ 
 ل  كُ  ل  قِ ستَ مُ  ,ي  وِ الر  وَ  زفِ الوَ  في ةٍ قَ فِ ت  مُ  جزاءٍ أَ بِ  لُ ص  فَ المُ  ,وصاؼِ الَ وَ  ةِ عارَ االستِ 
 بِ رَ العَ  ساليبِ أَ  ىلَ عَ  الجاري ,هُ عدَ بَ وَ  وُ بلَ قَ  ام  عَ  هِ دِ صَ قْ مَ وَ  وِ ضِ رَ غَ  في نهامِ  زءٍ جُ 
  .«وِ بِ  ةِ خصوصَ المَ 
 نباً جَ  ثُ دُ حْ تَ  دقَ  وأَ  ,ةٍ زَ يػ  مَ تَ مُ  دَ صائِ قَ وَ  ,ل  قِ ستَ مُ  كلٍ شَ بِ  عرِ الش   ةُ تابَ كِ  كوفُ تَ  دقَ 
 ,راتيلِ الت  و  ,ةِ ي  عرِ الش   راماالدّ  في ماكَ  خرى,الُ  نوفِ الفُ  عمَ  نبٍ جَ  لىإِ 
 ىو عرَ الش   ف  إِ فَ  ةِ ي  وِ عنَ المَ  ةِ يَ احِ الن   نَ مِ  امّ أَ . ثرِ الن   عرِ شِ  أو ,ةِ ي  عرِ الش   صوصِ الن  و 

 ـُ خدِ ستَ تَ  تيالّ وَ  ةِ غَ الل   في ةِ ي  بِ دَ الَ  وفِ نالفُ  نَ مِ  ن  فَ  ىو عرُ الش  وَ  .َكما قيل  الِعلمُ 
 ل  رًا كُ اثِ , نَ وِ موسِ شُ وَ  وِ يالِ خَ  دورِ في بُ  رُ اعِ الش   وِ بِ  رُ بحِ يُ وَ  فاتَ الص  وَ  ةَ ي  مالِ الجَ 
ساً , غاطِ جوـِ الن   راتيلِ تَ بِ  يمَ قًا الغَ عانِ مُ , وَ وَصيِبها فرداتِ المُ  يثِ ن غَ مِ  ةٍ ي  مالِ جَ 

 رِ وىَ في جَ  ب  صُ تَ  ئَ لِ آَل ٍر وَ رَ دُ  ل  ها كُ نْ طًا مِ نبِ ستَ مُ  ي  بِ رَ العَ  عرِ الش   حورِ في بُ 
 نها.مِ  ضِ رَ الغَ  وؿَ حَ  دورُ ما يَ ها وَ تِ سالَ رِ ها وَ اتِ يّ ثِ حيْ وَ  ةِ صيدَ القَ  عِ واضِ مَ 

, ةٍ ي  عِ اقِ وَ  بَ جارِ تَ  فِ تِ ى كَ لَ مًا عَ بنى دائِ تُ  ةَ صيدَ القَ  ف  أَ  قوؿَ ف نَ أَ  نُ مكِ ال يُ 
 كتورُ الد   قوؿُ يَ  لِ مَ جْ المُ بِ وَ  .دِ صائِ القَ  واضيعِ مَ لى عَ  بٌ الِ يضًا غَ و أَ ىُ  ياؿُ الخَ فَ 
 مكاناتِ الِ  ةِ كاف    فسيرُ تَ  بداعِ الِ  ىلِ لى أَ عَ  هلِ الس   نَ مِ  يسَ لَ " :بيب مونسيحَ 
تي الّ  سبابِ ن الَ عَ  شفُ ال الكَ , وَ ناءِ البِ  اتِ يّ لِ مَ عَ  ثناءَ أَ  ةُ اد  المَ  مْ هُ ها لَ تيحُ تي تُ الّ 
 ."كَ لِ ذَ  دوفَ  يارِ ذا االختِ لى ىَ ت إِ عَ دَ 
 نْ يُرى مِ  غزىً و مَ أَ  ةً اللَ و دَ مزاً أَ رَ  لَ حمِ ف تَ ها أَ لَ  د  ت ال بُ هما كانَ مَ  ةَ صيدَ القَ ِإف  
ـ  ها العَ لِ يكَ ىَ  الؿِ خِ   جِ فسَ نَ بػَ  ينَ بَ وَ  ىاورِ طُ سُ  وجِ مَ  اتِ ي  طَ  ينَ بَ  غوصُ و يَ أَ  ا
 ثاءٍ و رِ أَ  ؿٍ زَ غَ  نْ ها مِ نواعِ أَ  فِ لَ ختػَ مُ بِ  ةِ هايَ الن  بِ  لُ حمِ تَ وَ  هابالِ جِ  قِ قائِ شَ وَ  مينِ ياسَ وَ 
 وُ ب  لُ  رَ سحَ تَ  فأَ وَ  ئِ لقارِ لِ  لَ صِ ف تَ ها أَ بِ  رادُ ًة يُ كرَ فِ  ةٍ كمَ حِ  ِىجاٍء َأو وأَ  زفٍ و حُ أَ 
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قاً فْ نا وِ ها ىُ بِ  وِ عجابِ إِ  وضوعُ مَ  كوفُ يَ وَ  وِ حاسيسِ أَ وَ  هِ رِ شاعِ في مَ  لَ غَ لْ غَ تػَ تػَ وَ 
ذا ىَ  ب  و حُ أَ  لكَ و تِ أَ  ةِ ي  عرِ الش   ةِ سَ درَ المَ  هِ ذِ في ىَ  غباتِ الر   عِ و  نػَ تػَ لِ وَ  ذواؽِ ْلَ لِ 
ىو  مزُ الر  "دونيس:أَ  رُ اعِ الش   ما قاؿَ كَ وَ  ,اؾَ و ذَ أَ  َأو َىذا الَموضوعِ  سلوبِ الُ 
 فُ و  كَ تَ تي تػَ الّ  ةُ صيدَ و القَ و ىُ , أَ ةِ صيدَ القَ  ةُ غَ هي لُ تَ نْ تػَ  حينَ  أُ بدَ تي تَ الّ  ةُ غَ الل   لكَ تِ 

 ف  شِ ستَ ف يَ عي أَ وَ لْ لِ  تيحُ ذي يُ الّ  رؽُ البَ  وُ ن  , إِ ةِ صيدَ القَ  ةِ راءَ قِ  عدَ بَ  كَ عيِ في وَ 
 وبَ فاٌع صَ اندِ , وَ مِ عتِ المُ  وجودِ لْ ٌة لِ ضاءَ إِ  وَ ىُ  كَ لِ ذَ . لِ وُ لَ  دودَ مًا ال حُ عالَ 
 . "رْ وىَ الجَ 
ها في ميضُ وَ  قُ ل  أَ تَ ي ٌة يػَ يالِ ٌة خَ عَ عُر ُلمْ حمود سامي البارودي: "الش  ُر مَ اعِ الش   قاؿَ 
وراً ها نُ الئِ َلْ بِ  فيضُ يَ , فػَ بِ لْ القَ  ةِ حيفَ لى صَ ها إِ تُ ع  شِ أَ  ثُ عِ بَ نْ تػَ ِر, فػَ كْ ِة الفِ ماوَ سَ 
ُك الِ ها الحَ بِ  جُ لِ بَ نْ ِة يػَ كمَ الحِ  نَ لواٍف مِ أَ بِ  ثُ نفُ يَ , فػَ سافِ الل   ةِ لَ سَ أَ ُو بِ يطُ ُل خَ صِ ت  يػَ 
, عانيوِ مَ  تْ فَ لَ تػَ ائػْ , وَ وُ لفاظُ أَ  تْ فَ لَ تػَ ما ائػْ  الـِ الكَ  يرُ خَ , وَ كُ الِ ها الس  ليلِ دَ دي بِ هتَ يَ وَ 
 نْ مِ  ريئاً , بَ فِ ل  كَ الت   ةِ صمَ وَ  نْ مِ  ليماً رمى, سَ المَ  عيدَ , بَ ذِ أخَ المَ  ريبَ قَ  كافَ وَ 
 نْ مَ , فَ دِ ي  الجَ  عرِ الش   ةُ فَ صِ  هِ ذِ هَ , فػَ ةِ كرَ الفِ  ةِ عَ راجَ مُ  نْ عَ  اً يّ نِ , غَ فِ س  عَ ِة التػ  شوَ عَ 
 ينَ بَ  صارَ , وَ فوسِ الن   ةَ د  وَ مَ  ناؿَ لوِب, وَ َأِعن َة القُ  كَ لَ مَ  دْ قَ , فػَ اً ظّ حَ  نوُ مِ  اللُ  تاهُ آ
 ".يهمِ الَ  الـِ في الظ   درِ البَ , وَ مِ دىَ الَ  وادِ في الجَ  ةِ ر  الغُ كَ   وِ ومِ قَ 

 أ. سليماف الحسن                                                   
 ٕٕٕٓ/1/5ٔحمص, الحولة, تلدّو                                                  
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 عيناؾِ 
 

ِردُ ُض تُػَزْغػػػػػػػػػػاٌت َتفػػػػػػػػػػيْ ناِؾ َجػػػػػػػػػػػن  ػيْ َعػػػػػػػػػػ  
 ُل العاِشػػػػػػػػػػُق الُمتَػَعب ػػػػػػػػػػدُ نػػػػػػػػػػػا الَقتْيػػػػػػػػػػأَ وَ  

 عٍ ٍر رائِػػػػػػػدْ ِظ بَػػػػػػػمػػػػػػػاُؿ َكَلْفػػػػػػػمػػػػػػػا الجَ هِ بِ  
 ر دُ رِىا تَػػػػػػػػػػػػػػػتَػفَ ػياُت بِػػػػػػػػػػػػػػػِسحْ ػنِػػػػػػػػػػػػػػغْ الُ وَ  
 ,َزىػػػػػػػػػػػانػْ ـُ كَ د  َقػػػػػػػػػػػاٌت تػُ َجن ػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػاِؾ يْ عَ  
 

 

 دُ وَ ْسػػػػػػػػُق الَ قْيػػػػػػػػِك العَ ْيػػػػػػػػنػَ يػْ جػػػػػػػػاُف عَ رْ مَ 
 

 

 عٌ ٌب نػػػػػػػػافِ ِم َصػػػػػػػػيْ يْ الغَػػػػػػػػ نِتػػػػػػػػاجُ مػػػػػػػػا هِ بِ 
 

 

ػػػػػػػػوَ  ػػػػػػػػدُ جَ تَ تػَ   ىػػػػػػػػاوارِ نْ أَ  نْ ِمػػػػػػػػ مسُ الش   م 
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػُر دُ كَ زاٌؿ يُ لْػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػاِؾ زِ يْ عَ   نػػػػػػػػػػػػاورَ س 
 

 

ػػػػػػػػػػػػماُء تُػبَػػػػػػػػػػػػد دُ تَػػػػػػػػػػػػػهْ تػَ  رضُ الَ وَ  , الس   ز 
 

 

 وُ روا َمػػػػػػػَثاًل لَػػػػػػػيَػػػػػػػ مْ ٌر لَػػػػػػػنػػػػػػػاِؾ ِشػػػػػػػعْ يْ عَ 
 

 

 تُرَعػػػػػػػػدُ  مْ ِو َكػػػػػػػػرِفػػػػػػػػحَ ى ُعكػػػػػػػػاُظ بِ ت ػػػػػػػػحَ 
 

 

 حيَتسػػػػػػػػػتَ وافي ُن الَقػػػػػػػػػيْ اليِػػػػػػػػػى مَ ت ػػػػػػػػػحَ 
 

 

 دُ جُ ْسػػػػػػػػػتَ  دِ صػػػػػػػػػائِ واويػػػػػػػػػُن القَ ذا دَ َكػػػػػػػػػوَ 
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 ءلقا
 

 

 بػيلْ قػَ  ضِ بْ فػي نَػػ ىْ رَ مػا تَػػ تْ قالَ وَ 
 راطْيػػػػػرًا خَ ْمػػػػػأَ  ىْ رَ هػػػػػا أَ لَ  تُ ْلػػػػػقُ فػَ  
 نػػػػػػػػػػػايْ تػَ لَ قْ مُ  مُ جِ رْ تَػػػػػػػػػػػػورًا يػُ ى نُػػػػػػػػػػػرَ أَ  
  
 
 نيػػػػػراُو مُ ْنػػػػػرى مِ َجػػػػػ دْ راجاً قَػػػػػِسػػػػػ
 نانػػاً جِ  تْ صػػارَ  دْ قَػػ قاعَ ْصػػالَ  ىْ رَ أَ  
 ثيػػػػراهػػػػا كَ بِ  فػػػػاؼُ َق الجَ ْبػػػػيػَ  مْ لَػػػػوَ  
 وحٍ رُ  وارِ نْػأَ  نْ مِ  سِ ِك الش مْ َكِمسْ   

 ريػػػػػػرايا حَ نْ ِك الػػػػػػد  يونُػػػػػػؼ  عُ زُ تَػػػػػػػ 
 بٍ ِب َصػػػيْ ِبِطْيػػػ يوـِ الغُ َكػػػ  رُ طِ يْ َسػػػتُ  
 ناياىػػػػػػا الُمثيػػػػػػراحػػػػػػوي فػػػػػػي ثَ تَ وَ  
 وافيِك الَقػػػػْنػػػػٍة مِ مَ ْسػػػػفػػػػي بَ  ىْ رَ أَ   
ػػعَر قَػػض  ُحػػتَ    ريػػراجَ  تْ د فاقَػػالش 
 التٍ عػػػاني كػػػامِ ِك المَ ُت بِػػػمْ َسػػػرَ  
 سػػػيراالمَ  تُ ْنػػػلَ عْ ِك أَ يْ تػَ فَ فػػػي َشػػػوَ  
 مػػػانيٍن فػػػي زَ ُحْسػػػ ل  ُكػػػُت بِ رْ َفػػكَ  
 راجيْ تَ ْسػػػػػبػػػػػي مُ لْ َن فيػػػػػِك قػَ آَمػػػػػوَ  
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 حوراء
 
 

 ارّ ِسػػػ اآلىػػػاتِ َت بِ ظْػػػفَ لَ  كَ ْيػػػلَ ْت إِ رَ ظَػػػنَ  فْ َحػػػوراُء إِ 
 

 
ػػػ ثػػػلُ ها مِ وُشػػػمُ رُ وَ  ـِ الس   راْهػػػرميػػػَك جَ تَ  تْ تَػػػذا أَ إِ  ها

 راْمػػػػجَ  فيػػػػوِ  تْ صػػػػاغَ  نِ ْسػػػػحُ لْ هػػػػا, لِ عِ ميْ جَ ٌة بِ انَػػػػت  فػَ  
ػػػػػػػرَ حَ  دْ ٌة, قَػػػػػػي  ِسػػػػػػػنْ ٌة, إِ ي ػػػػػػنػ  جِ    راْمػػػػػػػذاَؾ أَ  نْ ْت ِمػػػػػػيػ 
  
 
 راْمػػطيػػَك خَ عْ يػُ  تْ ثَ د  َحػػ وْ ها, لَػػفاىِ َع ِشػػَوقْػػ ف  أَ َكػػوَ 
ػػمػػورَ خْ مَ    راْهػػنػَ  سػػاؿَ  دْ ها قَػػضػػابِ ُد رِ هْ ِن َشػػيْ تػَ فَ ُة الش 
 راحْ ِو ِسػيْػأَ فْ دِ  نْ ِمػ صػارَ  دْ , قَػمْ َكػمي وَ فيِو فَ  ف  تَ لْ يػَ  
 راْىػػػػز  دَ َىػػػػ دْ ٌج قَػػػػى  وَ تَػػػػػها, مُ حضػػػػانِ أَ  نْ ِمػػػػ هػػػػدُ الن  وَ  
  
 
 راطْػعِ  ذاؾَ  نْ ِمػ َجػتْ رَ خْ وافي أَ ِو الَقػيْ سَ أْ رَ بِ  تْ طَ قَ سَ 
 رىْجػػُر مَ ْصػػالخَ ٌة وَ َعػػبػْ نػَ  كِ شػػابُ الت   ها حػػينَ العُ ْضػػأَ  
  
 
 رادْ َشػػػػق  َصػػػػ دْ ى ٌج قَػػػػوَ تَػػػػػىػػػػا مُ تارِ وْ أَ  نْ ُر ِمػػػػْمػػػػالجَ وَ 
  
 
 رىَع ُيْشػػػْيػػػبِ  وْ ىػػػا لَػػػرِ بيْ ُر عَ ْخػػػفَ  دابِ ْىػػػالَ  ةُ رموقَػػػمَ 

 راَصػػػػهْ  َري  ْصػػػػسػػػػاُب فػػػػي خَ نْ ٌة تػَ اَحػػػػب  ها ذَ صػػػػالُ وْ أَ  
  
 
 راِشػػػػعْ رًا وَ ثْػػػػنػَ  َقط ػػػػَرتْ  جِ َسػػػػفْ نػَ البػَ  ثػػػػلُ هػػػػا مِ روفُ حُ وَ 

 ىر  كػػػانوٍف تَػَعػػػ  ز  ىػػػا فػػػي ِعػػػرِ مْ جَ  نْ ِمػػػدا بػػػي غَػػػلْ قػَ  
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 كاف قلبي
 
 

 ُعْمراً  كافَ 
 .. َيداىا ُتَحي يني َأفْ 
 جَ نْ ارِ الن   سُ لمِ أَ 
 .. داىامَ  صرِ خَ  في
 ّباً حُ  كافَ 
 فيها وفَ الكَ  فتُ طِ  وـَ يَ 

 نينٍ حَ  نْ مِ  ىراً دَ  كافَ 
 هانْ مِ  فاحَ 
 ي  ورِ الجُ  َقد سَ 
 .. بَناىا دْ قَ  راً ِعطْ 
 مانيرَ  دْ قَ  ماً وْ يػَ  كافَ 
 .. ماؿْ الجَ  ياباتِ غَ  في
 د  خَ  وؽَ فَ 
 .. قاؿْ رتُ البُ  ىرِ زَ  ثلَ مِ 

 هاقتَ وَ  بيلْ قػَ  كافَ 
 .. تُقاؿْ  تْ يسَ لَ  ةً ملَ جُ 
 يضاً أَ  كافَ 
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 ضيبْ نػَ  ثلَ مِ 
 .. ماؿْ تِ حْ اِل  َحد   فوؽَ 
 فاً يْ صَ  كافَ 
 ,راً مْ جَ  كافَ 
 .. ياؿْ الخَ  وؽَ فَ  ةً علَ شُ 
 ناقْ رَ تػَ افػْ وَ 
 نايْ هَ تػَ انػْ وَ 
 روفاً حُ  ال الماً كَ  ال
 .. قاؿْ المَ  َعز   وُ ن  إِ 

 
 
 

 
 مقاءُ حَ 
 
 
 .. رْ الَخبػَ  َتدرينَ  ستِ لَ  ال
 .. رْ الَخبػَ  َتدرينَ  ستِ لَ  ال
 ريقٌ حَ  فَػُهنا
 .. الس َهرْ  َصدرِ  في غاصَ 
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 ىلَ عَ  هوييَ 
 طورِ الس   ل  كُ 
 .. رْ مَ القَ  حساسَ إِ  ص  قُ يػَ 
 دُ صائِ القَ  ناىُ وَ 
 ماكَ  ىْ ضبَ غَ  تْ تَ أَ  دْ قَ 
 .. الَخَطرْ  حاؿِ  في الن بضُ وَ 
 هان  إِ  روحي روؼُ حُ وَ 
 لىعَ  هويتَ 
 .. رْ َنظَ  البِ  الـِ الكَ  ل  كُ 
 الس طرِ  صيرُ عَ  ذاىَ 

 تيحدَ وَ  ُيسِكرُ 
 .. رْ تػَ وَ  نْ مِ  وفٌ كَ  ج  ضُ يَ وَ 
 تيلَ يػْ لَ  بُ صلُ تَ  لفاظِ الَ  ةُ الدَ قِ وَ 
 .. رْ ش رَ ني العطييُ  برُ الحِ وَ 
 وـَ الن   يرُد   مقاءُ حَ 
 صاِئديقَ  ف  إِ 
 .. رْ شَ البَ كَ  قوداً رُ  بىأْ تَ 
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 فقر
 

ػيػػػػػػال ىْ َىػػػػػػػػوَ  ػػػػػػػػدْ ػػػػػػػٌل بِػػَهػػػػػػم  قَ لَػػيْ   ِسػج 
 يالرَُع فػػػػػػي الػن ػػػػػهاِر َعػػػػػوِ ُر يَػػػػػػزْ الػَفػػػػػقْ وَ  
مػػػػػُع يَػْعػػػػوَ    وِ يوِف بِػػػػػريحِ ػالعُ ػِصُف بِػػػػالػد 
 قَػتػػػػػيالػَلُط بِػالػػػػػُخدوِد ِر يُػْخػػػػػالػَجػػػػػمْ بِ  
 

 

 ػوُت نُػػواِحِهمْ ػفاُلَك الػَمكبوُت َصػطْ أَ 
 

 

 عيالى تَػػػػػػػػػػفْ حػػػػػػػػزاِف الػن ػػػػػػػوَ ذابػػػػػػػػػػوا بِأَ 
 َمػػػُهمْ َبسْ  ُة الِحرمػاِف َغط ػتْ قَ هْ َي شَ ىِ  
 جػيػػػػػػػػػالُم تَػػأْ ػهُ ػطػْيػػػػػػػػُس ال يُػعْ الػػػبُػػػػػػػػػػؤْ وَ  
 حػالِمػِهػػػػػػمْ ػى أَ ػلَػػػػػكػػػػػي عَ ػبْ تَ  آمػػالُػُهػػػػػمْ  
 والُفُث فػػػي الػػش باِب ُكُهػػػػػُر يَػػنػْ الػَقػهْ وَ  
 ػهػػػػػاػػػػػػوـٌ بِ ػػػػػػال نَ فَ  لَػػػػػتْ َذبػَ  ُعػيػونُػػػػػُهمْ وَ  
 ػوالَوَحػريػُقػػػػػػػػها زاَد الػض ػجػػػػػػػػيَج طُػػبُػػػػػػػ 
 ػهػػػػػػا, بِ ػَرٍة يَػبِػػػػػػَستْ تَػلػقػػػػػػاُىُم َكػُشَجػْيػػػػػ 
 ػكيالى تَػْنػػػػػػػػػػرَ جَ  ػػػػػػدْ ػُع الػػَمػػػػػراِر َوقَ نَػػْبػػػػ 
 ػد بَػػػَدتْ ِب قَػػوبِػأُم ػػػِهم ُكػػػػل  الػَمػػػصائِ  
 ػػػػػػػػػوالػهػػػػػػػػى َمػعػلُ ػتَ قَػػواُمػهػػػػػػػػا ذاَب انػْ وَ  
 مْ ػهُ ػل ػػػاتػػػػوا كُ ِر الػحػػػػاجاِت بػَ ػنػػػػجَ خَ وبػِ  
 غَػػػػػفوا تَػػػػػعطيال ػدْ قَػػػػوَ  وِ ػيْ ػلَػػػػػحػػػػػوا عَ ُذبِ  
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 ػولِػػػػػػػِهمْ ػيػُهػػػػػػػُم بِػُأصُ ػُر فِ ػَخػػػػػػػنْ ػقػػػػػػػُر يَ الػػفَ 
 ػوالػالُبطوِف ُذُىػػػػػبِػػػػػ ِجئَ ػوْ ػوُع فُػػػػػالػُجػػػػػوَ  
 َحػػػػطيماً ُمػػػػفزِعاً  تْ صػػػػارَ  ضػالُعػػػػُهمْ أَ  
 

 

 ػتيالتَػْقػػػػػ ىْ ػػػػػػػسَ ػػػػػػػروي الَ تَ  ِجػبػػػػػػاُىُهمْ وَ 
 ِلهامػػػػػوِر بِػػػػِثقْ ػػػػػل  الُ كُ   ػتَػػػػَقتْ ػػػػػَك الْ بِ وَ  
 ػالػػػػػػػد موِع طَػويػػػػػػػالٍف بِ ػػػػػػػػػزْ ػػبػػػػػػػاُؿ حُ جِ وَ  
ـُ تَػػػػَقو َستْ ُىػػػػد  ظَػػػػهُرَؾ وَ  ػػػػػدْ قَ    الػػػػِعظا
 والفُ ػدا َمػػػػقْ غَػػػ ػدْ قَػػػ ػكَ ِهػػػجػْ ُن وَ ػبػػػػيْ جَ وَ  
 ػُب فػػيػػػػػػَك ُمػَسػربَػػػػػػٌل بِػتَػعػػػػػػاَسةٍ ػْلػػػػػالػقَ  
 والَحػػػػويَت ُسػػػػػيُ  دْ ػقَ ػواِح لَػػػِمػػػػػَن الػن ػػػوَ  
 ػرِقَػػػػػتْ َك ُأحْ ػبِ ػْلػػػػٌة آىػػػػػػػاُت قَ ػومَ ػتُػػػػػكْ مَ  
ْمػػػػػوَ    ػالػَرًة َوَأصػْيػػػػػػطُػػػػػػُل بُػػْكػػػػػػهْ ػُع يَ الػػد 
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ـُ ي  الَ  يَ ىِ   ا

 
ـُ ي ػػػػػػػػػالَ  يَ ِىػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػاءُ هػػػػػػػػػا عَ قُ طِ نْ مَ  ا
 نػػػػػػػػػػاءُ ُه فَ رُ آِخػػػػػػػػػػ ل  فيهػػػػػػػػػػا الُكػػػػػػػػػػوَ  
 فػػػي بُناىػػػا ثَ وادِ ِك الَحػػػْبػػػال تػَ فَػػػ 
 مػػػػػػػػاءُ نَ الػػػػػػػػد نيا  ثِ وادِ َحػػػػػػػػمػػػػػػػػا لِ فَ  
 واؿٌ يا زَ نْ فػػػػػػػي الػػػػػػػد   الُمػػػػػػػر   ل  ُكػػػػػػػوَ  
 هػػػػػػػاءُ تِ ُه انْ رُ آِخػػػػػػػ وُ ْلػػػػػػػالحُ  ذاؾَ َكػػػػػػػ 
 حابٌ يا َسػػػػػػػنْ َم الػػػػػػػد  عػػػػػػػالِ مَ  ف  أَ َكػػػػػػػ 
 واءُ ُو الَهػػػػػبُ ضػػػػػرِ يَ  ينَ حى ِحػػػػػُيمْ َسػػػػػ 
 نػػػػوفٍ فػػػػي جُ  ضُ ركُ يَػػػػ قػػػػتَ الوَ  ف  إِ وَ  
 ِقضػػػػػػػػػػػػػاءُ تيها انْ أْ يَ يانػػػػػػػػػػػػػا َسػػػػػػػػػػػػػنْ دُ وَ  
 مػػػػػاؿٍ جَ  نْ صػػػػػياًل ِمػػػػػرًا أَ ثَػػػػػأَ  عْ دَ فَػػػػػ 
 قػػػػػػػػػػػاءُ دًا بَ بَػػػػػػػػػػػأَ  هِ رِ ْيػػػػػػػػػػػغَ لِ  سَ يْ لَػػػػػػػػػػػفػَ  
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 سيوؼ عينيكِ 
 
 
ػػػػػػ ف  إِ  ـُ فػػػػػػي الَ َكػػػػػػ  يوؼَ الس   مػػػػػػادِ غْ ال
 ادِ لض ػػػػػػػٌع لِ ِك صػػػػػػانِ ِظػػػػػػحْ لَ  ـُ سػػػػػػاحُ وَ  
ػػػػػػػَكػػػػػػػوَ    هػػػػػػػايوتِ بُ ٌة بِ زيَمػػػػػػػىَ  يوؼُ ذا الس 
 الدِ بِػػػػػػ الؿُ تِ اْحػػػػػػ كِ ْيػػػػػػنػَ يػْ عَ  يوؼُ ُسػػػػػػوَ  
ـُ ِسػػػػوَ   ػػػػرَ ِك  ِشػػػػمْ رِ  ها  ؤوِسػػػػهارُ بِ  تْ َكس 
 عػػػػػػػػػػػوادِ الَ  ةَ قاَمػػػػػػػػػػدوِر وَ الص ػػػػػػػػػػ عَ ْر دِ  
 تْ رَ يػ ػري, غَ طْ نػاِؾ َسػَعيْ  تْ َمػط  حَ  دْ قَ  
 جػػػػػػػاديمْ مػػػػػػػا أَ سػػػػػػػطولي كَ رًا ِلُ ْحػػػػػػػبَ  
 َرتْ طَػػػػمْ َة أَ صػػػػيدَ ِك القَ ْيػػػػنػَ يػْ عَ  يػػػػوـُ غُ وَ  
 ادِ وافي الض ػػػػػبيعػػػػػاً فػػػػػي قَػػػػػرَ  َخَلَقػػػػػتْ  
ػػػػػػَس الل ػػػػػػأَ  دْ قَػػػػػػ   هػػػػػػاب  لُ بِ  ريمُ الَكػػػػػػ وفُ س 
 وادِ َسػػػػػػػػدًا بِ ر  ُمػػػػػػػػ, زُ قيػػػػػػػػقِ العَ  رَ َجػػػػػػػػحَ  
 ىػػػػػػارِ بيْ عَ بِ  َطَرتْ يْ ِك َسػػػػػػروقُػػػػػػُجنػػػػػػٌد عُ  
ػػػػػػعاِقػػػػػػمَ  صػػػػػػوفَ حُ  تْ َىػػػػػػد     ادِ ِل الُحس 
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 ّيابِ ُت غَ نْ كُ   مْ كَ 

 
 
 يّػػػػػابِ نػػػػػُت غَ كُ   مْ َكػػػػػ  ب  نػػػػػي فػػػػػي الُحػػػػػن  إِ 
 ايّػػػػػػرِ بَ رْ ري بػَ طْ َسػػػػػػ اًل كػػػػػػافَ ْفػػػػػػطِ  نػػػػػػتُ كُ  
 راغػػػػػػاً ِك فَ ْيػػػػػػينػَ عَ  بػػػػػػلَ بػػػػػػي قَ لْ قػَ  كػػػػػػافَ  
 يّادَ ّرًا فػػػػػي يَػػػػػُمػػػػػ ضػػػػػى كػػػػػافَ وْ فػَ  كػػػػػافَ  
 وحػػيرُ فػػي ذاتػػي وَ  ب  الُحػػ تُ فْػػرَ مػػا عَ  
 ايّػػػػػلِ اىِ دي جَ ْنػػػػػعِ  كػػػػػافَ   دْ قَػػػػػ ىْ وَ الَهػػػػػوَ  
 ديْنػػػػصػػػػاُب عِ عْ الَ  تِ ٍد كانَػػػػرْ بَػػػػػكَ   لْ بَػػػػ 
 اي ػػػػػػػػهِ نايػػػػػػػػاِؾ بَ ثَ  نْ ري ِمػػػػػػػػِشػػػػػػػػعْ  صػػػػػػػػارَ  
ـُ عِ قْػػػػػػػالَ  تْ قاَمػػػػػػػ   البٍ انقِ دي بِػػػػػػػْنػػػػػػػال
 يّػػػػػػػافِ يػػػػػػػِك الخَ نَ يػْ ىػػػػػػػداُب عَ أَ  رَّكػػػػػػػتْ حَ  
 هػػػاؿٍ تِ رفػػػي فػػػي ابْ صػػػواُت حَ أَ  َدتْ غػػػرَ زَ  
 يّػػػػػاوِ فَ واًل عَ قَػػػػػ تُ رْ صػػػػػيدي ِصػػػػػفػػػػػي قَ  
ػػػأَ رَ  ذْ ُمػػػ   ونػػػاً يػػػِك لَ نَ يػْ حَر فػػػي عَ يػػػُت الس 
 يّػػػػابِ ُت نَ رْ ِصػػػػ دْ قَػػػػري وَ ى ُكْفػػػػَضػػػػمَ  دْ قَػػػػ 
 سػػػػػػػػػػوالً رُت رَ ِصػػػػػػػػػػ دْ قَػػػػػػػػػػوَ  صػػػػػػػػػػيدِ قَ لْ لِ  
 مػػػػى َعَليّػػػػايُػغْ  مْ رُت َكػػػػيػػػػوٍف ِصػػػػعُ  نْ ِمػػػػ 
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 يّػػػػػابِ ُت غَ ْنػػػػػكُ   مْ َكػػػػػ  ب  نػػػػػي فػػػػػي الُحػػػػػن  إِ 
 

 

 يّػػػػػػػاوِ انَ ئاً ثَ يْ َشػػػػػػػ نػػػػػػػتُ فػػػػػػػاًل كُ طِ  نػػػػػػػتُ كُ 
 

 
 عػػانيروٍؼ فػػي المَ ُحػػ نْ ذاتػػاً ِمػػ تُ رْ ِصػػ
 
 
 ّياقِ رِ ْشػػػػرًا مَ ِك ِشػػػػعْ ْيػػػػنػَ يػْ عَ  نْ ُت ِمػػػػرْ ِصػػػػ
  
 
 
 فراؽ

 
 راقػػػػػاتِ ى احْ عَ ْسػػػػػني يَ بػػػػػاً جػػػػػاءَ ئيْ كَ 
 راقػػػػػػػػػػػاوازيني فِ َمػػػػػػػػػػػ ىْ لَػػػػػػػػػػػَرش  عَ وَ  
ػػػػػُت لَػػػػػْبػػػػػتَ كَ    ماواِت الط باقػػػػػاُو الس 
ـَ يَػػػػػػػُدؾ  أَ فَ    ِطباقػػػػػػػاعاري انْ ْشػػػػػػػقػػػػػػػا
 ِطالقػػػػاانْ حاسيسػػػػي ُو أَ ُت لَػػػػمْ َسػػػػرَ  
 

 

 غػػػػػػػػي َطالقػػػػػػػػػا ِه يَػبْ رِ ْكػػػػػػػػفِ ُجػػػػػػػػن  بِ وَ 
 

 

 عاِر عاقػػػػػػػػا ْشػػػػػػػػْلَ لِ  قَػػػػػػػػص  بػػػػػػػػي لْ قَ لِ 
 

 

 رًا ُمعاقػػػػػا ِفْكػػػػػ لْ َح بَػػػػػتَػبَػن ػػػػػى الُقػػػػػبْ 
 

 

 القػػى بػػي وَ لْ َر فػػي قػَ القػػى الص ػػبػْ فَ 
 

 

 َجػػػػػػَر انِفالقػػػػػػافَ انػْ ُجػػػػػػن  وَ و  ىػػػػػػاجَ وَ 
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 مل  عَ مُ لْ لِ  مْ قُ 
 
 تػػػيبَ يْ جَ  مػػػا ىْ أَ رَ  مػػػاوَ  قػػػوؿُ يَ  قيػػػػػوْ شَ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "جػػػػػػػػيالبْ ف ػػػػػػػػِو الت  وَ  مِ ل ػػػػػػػػعَ مُ لْ لِ  مْ قُػػػػػػػػ"
  

 

 

 

 

 الً ج  بَ كػػوُف ُمػػيَ  لْ تُػػَك َىػػوْ جَ رَ  عْ مَ ْسػػافَ 
  
 

 اللػػػػيْ قيػػػػِر ذَ ِب الفَ ْيػػػػجَ الْ كػػػػاَف بِ   نْ َمػػػػ
 وِ لِػػػػػػػوْ قَ ميػػػػػػػُر بِ ني الَ قُ نػُ ْشػػػػػػػكػػػػػػػاُد يَ يَ وَ  
 "سػػػػوالكػػػػوَف رَ يَ  فْ ُم أَ ل ػػػػعَ كػػػػاَد المُ " 
 ةً ر  قي َمػػػػبػػػػيَض َشػػػػوْ قْ َب التػ  ر  َجػػػػ وْ لَػػػػ 
 بػػػػػػػوالجْ رِه مَ ْقػػػػػػػفَ يػػػػػػػاَة بِ الحَ  ىْ َضػػػػػػػقَ لَ  
 حاَجػػػػػػػػةٌ  لْ ٌة بَػػػػػػػػَم فاقَػػػػػػػػل ػػػػػػػػالُمعَ  ف  إِ   
 ويالزيػػػػػػُد َعػػػػػػكػػػػػػي يَ بْ ُو يػَ ٌب لَػػػػػػْيػػػػػػجَ  
 داً واُجػػػػػتَ  سَ يْ لَػػػػػٍد وَ ْقػػػػػى نػَ لَػػػػػٌد عَ ْقػػػػػنػَ  
 ليالْضػػػػػػػػػنػػػػػػػػػا تَ يونِ عُ لِ  ىْ َمػػػػػػػػػِو العَ بِػػػػػػػػػوَ  
 نَتيَجػػػػػػػػػةً  َكثيػػػػػػػػػرِ ال د  الَعػػػػػػػػػبِ  ف  أَ  وْ لَػػػػػػػػػ 
 خػػػػػيالبَ  يوفِ العُ اًل بِػػػػػْصػػػػػُت أَ ْنػػػػػمػػػػػا كُ  
 جػػػػػيرتَ يػػػػػوبي أَ جُ  نْ عػػػػػاً ِمػػػػػفْ نػَ  ريػػػػػدُ أُ وَ  
 ويالصػػػػػػػػػػيُح طَػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػي يَ يْ ُو جَ ن ػػػػػػػػػػكِ لَ  
 َجْمػػػػػٍع ُمظِلػػػػػمٍ دوُخ فػػػػػي طػػػػػابوِر أَ وَ  
 تػػػيالقْ وا تػَ َضػػػمَ  دْ َقػػػلَ  ولي الُنػػػاسُ َحػػػ 
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 ةً بَػػػػػيْ ىَ  مُ ل ػػػػػعَ المُ  دَ َقػػػػػفػَ  دْ رُض قَػػػػػيػػػػػا أَ 
 اللػػيْ ذاَؾ خَ َكػػ  باً حْ فَػَقػػَد الػػَوَرى, َصػػ 
 الالغَػػػػ نَ َوْيِو ِمػػػػبػَ يْ ُث ِسػػػػَعػػػػبػْ كػػػػاُد يػَ يَ وَ   
 لوالْشػػػػػػػعاَشػػػػػػػُو المَ ِو مَ ْيػػػػػػػلَ كو إِ ْشػػػػػػػيَ  
 نػػػػين  لػػػػي إِ قْ عَ  ن  َجػػػػ وْ بػػػػوا لَػػػػجَ عْ ال تػَ   
 القػػػػػيْ عَ  عػػػػػي َ أَ  نْ لَػػػػػفػَ  الءِ الغَػػػػػ ينَ بَػػػػػ 
 

 

 
 
 

 صقيع 
 
  ِزُؿ الص قيعُ نْ يػَ وَ 

 بي اّلذيلْ في قػَ 
 .. عااًل الِمعاتِ كاَف اشْ 

 ِد ما َكَسرتوِ عْ بػَ  نْ مِ 
 .. صاَر الُبروَد القاِبعا
 َسَرقِت ِمنُو َسعَدهُ 

  ُحب ُو َوُروَحوُ وَ 
 َدَىسِتِو,
 .. الَخفوَؽ الياِفعا كافَ 
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 ةٍ رقَ ِو ِبحُ تِ ف فْ جَ 
 َدهُ ساً ِعنْ ِت َشمْ سْ َطمَ 
 رَهُ دْ بَ وَ 
 .. ىُه وما َسعَ رَ طْ سَ وَ 
 ةٍ قَ صْ بَ ِو بِ تِ عْ ط  قَ 
 عٍ واقِ  نْ مِ 
 وِ تِ لْ كَ َر 
 هُ دَ نْ عِ  الُحب  كافَ وَ 

 .. عارائِ ُمَقد ساً وَ 
 

 
 

 لغة البنفسج
 
 

 تْ َمػػػػػنَ  ناياىػػػػػاثَ  فػػػػػي جِ َسػػػػػفْ نػَ البػَ  ةُ غَػػػػػلُ 
 اءِ ض ػػػػػػػالوَ  ىػػػػػػػاىرِ زَ  ةَ دَ صػػػػػػػيْ قَ  تْ بَػػػػػػػتَ كَ  
 ىْ وَ الَهػػػػػ ي  رَ ْصػػػػػخَ بِ  دويرٌ تَػػػػػ  ُ قْ الػػػػػنػ  وَ  
 يػػػػػػػػػػػػاءِ لْ العَ  نَ ِمػػػػػػػػػػػػ مٌ ْسػػػػػػػػػػػػرَ  وُ فهوُمػػػػػػػػػػػػمَ  
 
 
 

 رِىاَشػػػعْ  سػػػاِبلُ  ضُ رْ الَ  س  َمػػػيَ  مْ لَػػػ وْ لَػػػ
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 داءِ لِػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػاهُ المِ  كَ ْلػػػػػػػػػػتِ  تْ لَػػػػػػػػػػو  حَ تَ لَ 
ػػػػػػػػػػغَ تػَ لَ    هػػػػػػػػػػاتَ قػْ وَ  بػػػػػػػػػػيلْ قػَ  وتػػػػػػػػػػارُ أَ  تْ رَ يػ 
 نػػػػػائيغِ  َجميػػػػػعَ  رضٍ أَ  فػػػػػي تُ ْنػػػػػفػَ دَ وَ  
 هػػػاوحَ رُ  وحػػػيرُ  روؽُ ُعػػػ س  َمػػػتَ  مْ لَػػػ وْ لَػػػ 
 كػػػائيبُ  ريػػػقِ حَ  فػػػي ريْمػػػعُ  تُ يْ َضػػػقَ لَ  
 ىػػػػػػاحورِ بُ بِ  بػػػػػػيراكِ مَ  ب  ُصػػػػػػتَ  تْ جػػػػػػاءَ  
 هػػػػػػػػػػػاءِ بَ وَ  رٍ سػػػػػػػػػػػاحِ  جٍ وْ َمػػػػػػػػػػػبِ  تَػػػػػػػػػػػروي 
  

 
 
 

 ما تريد

 
  

  ِزؿُ لْ فٌق يُػزَ خَ 
 .. حيدْ الوَ  َلَة الُبن  ُعزَ 
 ,ىْ وَ عاليَم الهَ تَ  ىْ و  سَ 
 .. ريدْ َر الوَ ِشعْ 
 ,ساحرٍ ٍع لْ ضِ ٌق بِ فْ خَ 
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 فيِو الن دى
 ٍس,ف  نػَ َت تػَ قْ رتاُح وَ يَ 
 نيتيْ هوي وَ يَ 
 .. ريدْ ِس الش  مْ الَ ُو بِ نْ مِ 

  َوتَػنَػه َدتْ 
  ِوىاَشذْ بِ  باؿِ فاعاِت الجِ ثَل ارتِ مِ 
 !ني ما تُريْد ..؟َأِجبْ  تْ قالَ 
ـُ لُت الهُ قُ   يا
  ِك َمس نيبِ لْ ُر قػَ مْ جَ وَ 
 .. بيدْ ـُ العَ ُق َظال  الِعشْ وَ 
  نيص  رُفِك قَ طَ لى وَ يْ لَ 
 ٌف ىاـَ صْ ِن, نِ يْ فَ صْ نِ 

  مىِل الل  كْ في شَ 
 ؾِ رِ دْ صَ لى لِ حْ تَ اسْ  رُ واآلخَ 
 .. نيدْ ُر العَ طْ ُه العِ ز  ىَ 
 َف الص برُ يْ كَ ولي فَ قُ 
 !؟ .. ديدْ حَ لْ و َب لِ شَق ذَ ف  العِ إِ لى وَ يْ يا لَ 
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 تعالي
 
 
 اي ػػػػػػػػػػلَ مػػػػػػػػػػي إِ رْ يػَ  كِ فاعُ دِ عػػػػػػػػػػالي انْػػػػػػػػػػتَ 
 
 

 

 اي ػػػػػػػػػػرَ الثػ   مِ جْ نَ بػػػػػػػػػػالى بِػػػػػػػػػػحَ  فاىاً ِشػػػػػػػػػػ
 

 

 العيدِ انْػػػػػػػػ وؽَ فَػػػػػػػػ بِ ْلػػػػػػػػالقَ  ةُ َقػػػػػػػػبػَ نػْ زَ وَ 
 

 

 ايّ قِ اًل َشػػػػػػػػػػػْفػػػػػػػػػػػِك طِ ب ػػػػػػػػػػػحُ قػػػػػػػػػػػى بِ بْ أَ وَ 
 

 

 ضػػػػػػػػيعْ بػَ ي وَ ل ػػػػػػػػكُ   كِ ُضػػػػػػػػعْ بػَ عػػػػػػػػالي وَ تَ 
 

 

 اي  دَ ثيػػػػػػػػػػػػٌر لَػػػػػػػػػػػػكَ   ليػػػػػػػػػػػػلِ القَ  ضُ ْعػػػػػػػػػػػػبػَ وَ 
 

 

ػػػػػػ وؽَ فَػػػػػػ غَ ْبػػػػػػى الت  رَ أَ   هػػػػػػاالً تِ ابْ  فاهِ الش 
 

 

 اَغي ػػػػػػػػػػػػػ رُ كَ ْسػػػػػػػػػػػػيَ  كِ يَقػػػػػػػػػػػػػرِ  قُ عػػػػػػػػػػػػانِ يُ 
 

 

ػػػػػػػ نُ حْ َصػػػػػػػوَ   داً هْ َشػػػػػػػ رُ ثُػػػػػػػػنْ يػَ  رِ جائِ الس 
 

 

ػػػػػػػػػػػ مُ لَػػػػػػػػػػػقػَ  ىْ َضػػػػػػػػػػػمَ   اي ػػػػػػػػػػػلَ ِن عَ يْ تػَ فَ الش 
 

 

 نػػػػػػػػػػػػػػارٍ  ةِ لَػػػػػػػػػػػػػػبػْ قُ ماً لِ ْسػػػػػػػػػػػػػػرَ  عَ بَػػػػػػػػػػػػػػطْ يَ لِ 
 

 

 ايّ دِ نَػػػػػػػػػ ذاؾَ مي بِػػػػػػػػػْسػػػػػػػػػجِ  حَ بِ ْصػػػػػػػػػيُ وَ 
 

 

 دوديذي ُحػػػػػَىػػػػػروفػػػػػي وَ حُ  تْ وارَ تَػػػػػ
 

 

 اي  ِصػػػػػػػػػػػػػػوارى عَ تَػػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػػيدَ القَ  ف  إِ وَ 
 

 

 رٍ عْ ِشػػػػػػػػػٌع لِ ْبػػػػػػػػػَي نػَ مػػػػػػػػػا لِػػػػػػػػػعػػػػػػػػػالي فَ تَ 
 

 

 ايّ دَ ذا لَػػػػػػػػػػػػػَىػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػي وَ لْ قَ ذا بِ َىػػػػػػػػػػػػػوَ 
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 يب ػػػػػػػػػػػػػنَ تػَ ريػػػػػػػػػػػػػرًا وال المُ جَ  تُ ْسػػػػػػػػػػػػػلَ فػَ 
 

 

 يّػػػػػػػػػػػالَ عَ  تُ ْسػػػػػػػػػػػلَ وَ  زاراً نِػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػتُ لَ وَ 
  

 
 
 

 َمػي ػاَسػَة الػػَقػد  
 

 
 ُسهاػمْ َشػػػػلوُب الػػػػس ماِء وَ ْسػػػػناِؾ أُ ْيػػػعػَ 
 
 
 بِ واكِ ػكَ ػٌح بِػػػػػػػػػػِك سػابِػػػػوحِ ػضػػػػػاُء رُ فَ وَ 
 ِنِك صػػػػاِمًتاُحػػػػسْ  دَ ػنْ ُع ِعػػػػركَ ػدُر يَػػػالػبَػػػ 
 ٍم ثاِقػػبِ ػجْ ػثَل نَػػِك ِمػػػهِ ْجػػِشػػػهاُب وَ وَ  
 نالَ ػيػْ ػروي لَػػػػِك تَػػػػيْ ػتػَ ػَفػػػػشَ  ػػػػػػنْ وُح مِ الػػػػػػر   
 ِىبِ ػُف الػػػػش عوِر الػػػػال  ػغَػػػػُضػػػػم نا شَ يَ وَ  
 ُرناِك ِشػػعْ سُ ػمْ ػل  ىَ كُ وَ  حروؼُ ػػِت الػنْ أَ  
 راِكػػػبِ َر مَ ػحْ ػل  الػػػػس طِر ِسػػػطيَن ُكػػػتُػػػػعْ  
 ةٌ ػبَ ىػْيػػػػػػِك رَ ػْنػػػػػضاُء مِ ػيْ ُة الػبَػػػػػمَ ػسْ الػبَػػػػػوَ  
 ائِػػػػػػػبِ قػيػػػػػػػِق الػػذ  الػر  َمػي ػاَسػػػػػػػَة الػػَقػػػػػػػد   
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 ةٌ لَ ػوُقِك ُشػػػػعْ ػواِؽ َشػػػْشػػػَة الَ ػفَ ػْهػػػيػػػػػا لَ 
 سػػػاـٍ ضػػػاِربِ تِ فػػػي ابْ  ُعروقػػػيػمحو يَػػػ 
 ىدَ ذا الن ػػَكػػِو وَ كِ سْ ػمِ بِػػ ػضوعُ نَػػػَفٌس يَػػ 
 ضػػػارِبيمَ  وؿَ َحػػػ مػػػوجُ ِك يَ ْيػػػتػَ نَ جْ وَ  نْ ِمػػػ 
 ػػػػػػػػػػوُ ن  إِ ػماِؿ وَ ػَجػػػػػػػػالْ ػطُػػػػػػػػُر بِ ػقْ ػػػػػػػػػُو يَ جْ الػػوَ  
 ػجاِئبِ مػػػػػاِف َعػػػػٌم فػػػػػي زَ ػظػػػػػيْ ػٌر عَ ِشػْعػػػػ 
 َنهاػوْ لَػػػدوَد وَ َق الػػػػخُ ػلَ ػػػػػذي َخػػػَجػػػػػل  الّ  
 الص ػػػػاِئبِ  سػػػػػلوُب الػػػػػس ماءِ ػناِؾ أُ ػْيػػػػعَ  
  

 
 

 اـس  صاروخ القَ 
 
 الػَعػَصػػػػػػبْ ػِة وَ ػراَمػػػػػػنػاقػيػػػػػػَد الػكَ عَ  ػػػػػػػرْ ػػج  فَ 
 بْ هَ الػػػل  َك ػنْ , ِمػػمْ ىِ ػودِ ػُهػػػريػػػَن يَ عَ  ؽْ ػػػػرِ احْ وَ  
ػػػػيػػػػػِن قَ الػػد   ػػػػػػػز  عِ  وخُ صػػػػػػػارُ   ـُ الػَهػػػػػػس   ىػوَ ػا
 بْ ضَ غَ ػالْ بِػػػ قْ طِ ػانْ ِس الِل فَػػػػدْ قُػػػ ػلِ ْجػػػأَ  ػنْ ِمػػػ 
 ػظىلَػػ ػنْ ُف ِمػػجِ ػرْ سػػػماُء  تَػػػػػػَك الَ ػلي بِ ػْغػػتَ  
 ػػػػػبْ ػجَ ػهػػػػا عَ ُر بِ ػصػػػػيػْ ػَك الػغػػػػالي يَ يػقػاِعػػػإِ  
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 ػهػػػػاػكي بِ ػُة الػَمػْحػػػل ػػػالػػذ   ػكَ ػػْنػػػػهػػػػاَت مِ ػيْ ىَ 
 ػَك الػن ػػػَسبْ موِخ بػِػػػش  ػْلػػػماٌؿ لِ ػتِػػػػػػػَت اكْ نْ أَ  
 ػمْ ِىػػجػودِ راِت وُ مَ عْ ػتػَ ػْسػػػى مُ ػلَػػعَ  بْ ػػػػرِ ضْ فا 
 فػي الػذ َنبْ ؤوِس وَ نونًػا فػي الػر  جُ  قْ لُ اخْ وَ  
 تْ ػػػػػػدَ بػَ  ػػػػػػػدْ ُة قَ ػزيػػػػػزَ الػعَ  ػُرؾَ ػشػائِػػػػبَ  ػتْ َىػػل ػػػػ 
 ػطي مػػػػػػػا َوَجػػػػػػػبْ تُػْعػػػػػػ اللِ  سِ ػدْ ػُقػػػػػػلِ  اً ر ػػػػػػػػأْ ثَ  
 مْ ىِ ػنودِ ُجػ ػػػل  كُ   تَ ػلْ ػَعػجَ  (بػيػبَ ػػْل أَ تَ )فػػي  
 ػرذاِف الػػػَقَصبْ َل ُجػػػثْ الِجِئ ِمػػَب الػػػمَ قُػػػػرْ  
 ةٍ ػػػػػو  قُ  ػلِ ػحػاِفػػػجَ  ػػػػػػنْ ػكػػػػي مِ ػبْ تَ  (ػػػػػػدودُ َأسْ ) 
 بْ ػرَ َىػ ػمْ لَػُهػ (ػقالفَ ػْسػعَ )فػػي  ػمْ ػهِ ػػذا بِ كَ وَ  
 مْ ىِ ػقػػػػػػيرِ ناِت حَ طَ وْ ػتػَ ػْسػػػػػػػػػػػػػوى مُ ػى نَ ػػلَػػػػػعَ وَ  
 ػطي الػُكػػػػَربْ ػتػػػػي تُػْعػػػَك الّ مَ ػن  ػَهػػػجَ  َكػػػػػػو فْ  
 مْ هِ ػيػػػػػػانِ ػغْ ػِم فػػػػػػػػي طُ ؤوَس الػظ ػْلػػػػػرُ  ػمْ ػػل ػػػػػعَ  
 غَػػَضػػػػػػبْ الُكبػػػػػرى  ةَ ػػػػػػػز  ػغَ ف  اُلُسػػػػػػػػػوَد بػِ أَ  
 ػزٌ ػػػػػػػَك جػػاِىػػػػن  ػِق أَ ػػمػيػػػػػَع الػػَخػْلػػػػجَ  ػػبِػػػػػرْ َأخْ  
 ػبْ ػػصػػػػاٌر َكػػتَػػػعْ فػػيػػػػَك إِ  ,ػتُ ػبُػػػػثْ ػق  تَ ػَحػػػػلْ لِ  
 ةٍ ػجػػػػػاعَ شُ  ػػػػػػػل  كُ   ػبِ ػْلػػػػقَ ػطػػػػػوِر بػِ ػػػػػػػل  الػس  كُ  
 بْ ػرَ ػنػػػػػاَؽ الػَعػػػػعْ أَ  ؽ  ػػػػػػدُ يَ  ػنػػػػػوعِ الػخُ  ػػػػػػػمَ غْ رَ  
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 راؽالفِ  وـُ يَ 

 
 

 وؿُ لُػػػػػػطَ  كَ تْ قَ ال َسػػػػػػفَػػػػػػ راؽِ الِفػػػػػػ وـَ يَػػػػػػ
 يوؿُ ُسػػػػػػ عػػػػػػادِ نػػػػػػا فػػػػػػي البِ تْ قَ ىَ رْ أَ  مْ َكػػػػػػ 
 وى الن ػػػػػال  نػػػػػا إِ كانِ مَ  ؿَ وْ َحػػػػػ مػػػػػا كػػػػػافَ  
 ذوؿُ َعػػػػػػػػػػػٌم وَ  ظػػػػػػػػػػػالِ ال  إِ  مػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػافَ  
ػػػػػػػػكَ تَ  راؽِ الِفػػػػػػػػ وـَ يَػػػػػػػػ   ةٌ زوفَػػػػػػػػعْ مَ  تْ رَ س 
 

 

 طُبػػػػػػػػػوؿُ  نػػػػػػػػػاؾَ ىُ  تْ زادَ  دْ َقػػػػػػػػػنػػػػػػػػػا لَ بِ وَ 
 

 

ػػػػػػػػػالط   ثػ ػػػػػػػػػرَ عَ تػَ وَ   نػػػػػػػػػاروحِ بِ  قيػػػػػػػػػقُ الر   رُ يػْ
 

 

 وؿُ غُػػػػػػذاَؾ وَ ٌح َكػػػػػػبْ وى قُػػػػػػػَأ الَهػػػػػػَوطَػػػػػػ
 

 

 نادَ ْنػػػػػػيػػػػػػالي عِ سػػػػػػاماِت الل  تِ قوا ابْ نَ َشػػػػػػ
 

 

 زوؿُ يَػػػػػػػػ حيػػػػػػػػقُ الر  غػػػػػػػػاني وَ مػػػػػػػػوا الَ رَ وَ 
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 ةعربيّ 
 
 اآلصػػػاؿِ  ىْ وَ ٍن فػػػي َىػػػُحْسػػػ ي  يػػػا أَ 
  ِِ  
 
 
 

 

 حػػػػػػػػػػػػػػػواؿِ ُة الَ رموقَػػػػػػػػػػػػػػػٌة مَ ي  قِ رْ َشػػػػػػػػػػػػػػػ
 دىالُهػ باحِ ْصػمِ  لِ ثْػمِ يػوُف كَ فيها العُ  
 اؿِ ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػا القَ مالِ جَ ٌة بِ ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ رَ عَ  
  
 
 هانِ ُحْسػػػ ةِ تابَػػػٌس فػػػي كِ نْػػػد َجػػػن  إِ قَػػػ
  
 
 زاؿِ لْػػالز   ىْ وَ ن  ضػػاعوا فػػي الَهػػالِجػػوَ 

 هػػػػاروقِ ُر عُ ر  ِعطْػػػػَمػػػػ وْ ٌة لَػػػػحسػػػػودَ مَ  
 اؿِ هػػػػػػػا الَقت ػػػػػػػيونِ ِظ عُ ْحػػػػػػػلَ وي بِ ْكػػػػػػػتَ  
 ىػػػػػػػارَ ىْ راري زَ البَػػػػػػػ يػػػػػػػاؿِ مْ طػػػػػػػي ِلَ عْ تػُ  
 طػػػػػػاؿِ بْ الَ  ىْ لَػػػػػػجػػػػػػادًا عَ مْ ب  أَ ُصػػػػػػتَ وَ  
 هػػػاوحِ رُ بِ  غػػػيضَ البَ  فَ زْ الُحػػػ جُ رِ حْ دَ تُػػػوَ  
 فػػػػػػػػػػػاؿِ قْ ال إِ حانػػػػػػػػػػػاً بِػػػػػػػػػػػلْ أَ  بػػػػػػػػػػػوحُ تَ وَ  
ػػػػػػػغَ تػُ وَ    هاَبَسػػػػػػػماتِ  نْ ِمػػػػػػػ طػػػػػػػارَ قْ الَ  رُ يػ 
 اؿِ ِر الَمػػػػػو  ٍت سػػػػػاحِ وْ َصػػػػػكػػػػػي بِ حْ تَ  
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 مهاتبس  
 

 
 تَػبَػػػػػػػس ِمها ُشػػػػػػػموساً  ػػػػػػػػنْ ػو ُف مِ تُػَكػػػػػػ
 
 ًِ 

 طػػػػػي ِشػػػػػػهاباَخػفػػػػػػٍق لَػػػػػػها تُػعْ  َوِمػػػػػػنْ 
 

 
 َليػػػػالي َنَحػػػػَرتْ  ِح قَػػػػدْ الص ػػػػبْ َل َوِمثْػػػػ
ـَ بِػػػػػػػػػُنورِىا َحػػػػػػػػػرفي انْػػػػػػػػ   ػِقالباَوقػػػػػػػػػػا
 ِتفاضػػػػيِر انْ َتُصػػػػب  الػػػػَورَد فػػػػي قَػْعػػػػ 
 ػصاِب غػػػػػػػاباْعػػػػػػَلَة الَ طي ُكػػػػػػػتػْ تُػػػػػػػعْ وَ  
 ػنػاىػػػػػػػػػػا بِػػهػػػػػػػػػػا ِسػػػػػػػػػػػػر  فَػظػيػػػػػػػػػػعٌ َعػيْ وَ  
 تُػػَسػػػػػػػػػّوي ُكػتػلَػػػػػػػػػَة الػن ػػػػػػػػػاِر اكػتِػػػػػػػػػتابا 
 ػها ِشػػػػػػػػغاؼٌ الػَهػػػػػػػػوى ِمػْنػػػػػػػتَػراتػػػػػػػػيُل  
 تَػػػػػػػُدؽ  الػػػػػػس طَر تَػػػػػػجَعُلُو انػػػػػػِسكابا 
 َسػنػػػػػػػػاىا َنَمٌة, تَػطػػػػػػػػايَػَر ِمػػػػػػػػػنْ ُمػنَػػػػػػػػمْ  
 نػػػػػي الر ضػػػػػاباطَتْ ضػػػػػي َوَأعْ نَػػػػػػَوى نَػبْ  
 ضػػػػػػػػيرْ أَ تػػػػػػػػاري وَ وْ ػػػػػػػػػل  أَ كُ   فَػَهػػػػػػػػز تْ  
 ني َعػػػػػػػَلى َشػػػػػػػَفتي الر قابػػػػػػاػَدتْ َأْىػػػػػػوَ  
 نُػػػػػػػػػػػػهودٍ  ُر ِمػػػػػػػػػػػنْ طِ ػماٍء تُػػػػػػػػػَسيْ يْػػػػػػػػبِػإِ  
 ػتَػػػػػػػػػػػل  الػػَكػػػػػػػػػػػالـَ ِإذا َأجػػابػػػػػػػػػػػاَوتَػػحْ  
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 قٍ بِػػػػػػػِعشْ  وِد َأتَػػػػػػػتْ اِؽ الػُخػػػػػػػدُ بِػػػػػػػػُدر  
 ِطرابايا اْضػػػػػػقَػػػػػػَة الػػػػػػد نْ طي َجوْ لِػػػػػػػتُػعْ  
 تٍ ػوانػػػػػػػػي بِػَصػػػػػػػػوْ تُػػػػػػػػػَدو ُخ ُكػػػػػػػػػل  َأكْ  
 ػَعُلني َسػرابػػػػػػػػػػاَوتَػْجػػػػػػػػػ ِإذا نَػطَػػػػػػػػػػَقتْ  
  

 
 

 اشتياؽ
 

 
 ياقاُؽ اشػػػػػػػػتِ رِ ػحتَ يَػػػػػػػ لبِ َوتػيػػػػػػػػُن الػػػػػػػػقَ 

 ذاقػػػػػػاى وَ ى عػػػػػػانَ ػوَ َىػػػػػ ػػػػػػػمْ ِؾ كَ دِ بِػبُػػػػػػعْ  
 يل  ػصَ يُػػػػػػ ػمْ ٍم, َكػػػػػػيْ غَػػػػػػ لَ ػثْ ػُدِؾ ِمػػػػػػيُػريْػػػػػػ 
Q  َِب الػػػػػػػِوفاقالْ طي روُحػػػػػػػِك الػػػػػػػقَ تُػػػػػػػعْ لػ 
 ػحػػػػػػنٍ لَ  َجميػػػػػلَ ِت رْ َمػػػػػػػرَ  ػػػػػػػوْ ػلو لَ ػْتػػػػػيَ وَ  
 ػِعػتػػػػػػػػػػػػػاقاػطػػػػػػػػػػػػػي ِقػػص ػػػػػػػػػػػػػَة اآلِه انْ ويُػػعْ  
 لػػػيصػػػاَب, يَػغْ عْ ِك الَ موُشػػػَتجػػػيُء رُ  
 ػِفػػػػػػػػػالقاُق انْ لِ ػفَ ػْنػػػػػػػػػص  الػر يػػػػػػػػػَح يَ ػػُقػػػػػػػػيَ  
 ػِتراؽٍ ػراييِن اْحػػػػػػػَشػػػػػػػ ُق ِمػػػػػػػػنْ ػهَ ويَػْشػػػػػػػ 
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 ػوى الػػػػػػُحب  احػػػػػػِتراقاػها نَػػػػػبِػػػػػ ػزيدُ يَػػػػػ
 ػلػػػػػػػػػػو َرحػيػقػػػػػػػػػػاً ػًة يَػتْ ػَمػػػػػػػػػسْ يُػػَسػػػػػػػػػػػو ُر بػَ  
 ػبِػثػػػػػػػػػػػاقاػغػلػػػػػػػػػػػي انْ يَػػػػػػػػػػػػػػراِؾ وِإن ػػػػػػػػػػػػػػُو يَ  
 ِو َوْجػػػػػداً يْ نػَ ػيػْ َعػػػػػ ػنْ ُق ِمػػػػػشْ ب  الػػػػػػعِ ػهُ يَػػػػػ 
 ػِدالقاشػػػػػػػػعاري انْػػػػػػػأَ  ػنػػػػػػػػوُ ُج مِ ػرُ ػْخػػػػػػػتَ وَ  
  

 
 دنيا غرامك

 
 ديػصػػػػػػائِ قَ  ز  فِ ػسػػػػػػتَ ػِك تَ ػراِمػػػػػػػيػػػػػػا غَ نْ دُ 

 ديػالئِ قَػػػ ػل  ُكػػػ  ػوؽَ رًا فَػػػػطْ ِعػػػ ب  ػصُ تَػػػوَ  
 ةً ػن  ِك َجػػػػػػرامِ غَػػػػػ ػنْ ػلػػػػػػبي ِمػػػػػتُػعػػػػػطيَن قَ  
 دِ ػاعِ ػالـٍ َصػػػػَكػػػػ  ػنْ ساماً ِمػػػػػتِ ػػػػػػروي ابْػػػػتَ  
 هػػػاوحَ وي رُ رْ يَػػػػ وحِ ػُث الػػػػر  ْيػػػناِؾ غَ ػيْ َعػػػ 
 ػػػػػػػػػػػدِ اعِ ػوٍر وَ ػػنُػػػػػػػػػقػػػػػػػػػاً بِ ػػفْ نػػػػػػػػػي خَ ػد  ػػمُ يَ وَ  
 ىْ وَ ذا الهَ ىَ  نْ مِ  بَ لْ ِت القَ بْ ذَ جَ  دْ قَ لَ وَ  
 يْ دِ واعِ ِد َسػػػػصػػػػيْ القَ  ػػػػػػػػوؽَ ِتهػػػػا فَ عْ رَ زَ وَ 

 وُ ػقَ ػْفػػػػػػبي خَ ػْلػػػػػقَ  ػل  ػػُكػػػػػِت بِ ػػػػػػػػرْ صِ  فَ اآلَ  
 ػػػػػػػػدِ ٍض واحِ ػبْ ػنَػػػػػػنا كَ يْ ػضَ ػْبػػػػػػػِت نَ ػػو يْػػػػػػسَ  
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 قصيدة كل  

 
 ُلعيِة َأْضػػػبَػػػُعنُػػِق الَحبيْ  نْ ُت ِمػػػمْ َوَرَسػػ

 ػعِ دُمػػػػِل الَ ْصػػػها ُكػػػػل  أَ ُت ِمػػػػنْ وْ ػحَ َمػػػوَ  
 ُج شػػػاِعراً سَ فْ نػَ َق الػػػػبػَ ػطَ رِىا نَػػػثَػػػػغْ  ػنْ ِمػػػ 
 ػال يَػػػػػعيػذاَؾ فَػػػػري َكػػػػَسػػػػػطْ  وِنهاػدُ بِػػػػوَ  
 رِىابَػػدْ َرَدِت الن جػػوـُ بِ فَػَزْغػػ َضػػػِحَكتْ  
 ذرُعِ ِض الَ رْ ىػػػػػػػػػػػػػػػاُر أَ زْ أَ  ػػو نَػػػػػػػػػػػػتْ ػػكَ تَ وَ  
 قيفِ ػخاُم الػػػػػر قيُق بِػػػػػلَ تَػَمػػػػػس َك الػَقػػػػوَ  
 عيػد  تي ال يَػػػػػدَ صيْ ػقَ بِػػػػػى ػرَ ػى َجػػػػػػت ػػػػحَ  
 ػػػػػػػوِ ذاتِ ػها قػائِػػػػػػٌم فػػػػػػػي ػْنػػػػػػُن مِ الػُحػْسػػػػػ 
 تَػػػػَصن عِ  ػل  ُكػػػ  ػكوفُ يَػػػ ػيفَ ِر َكػػػػػػػػدْ يَ  ػػػػػمْ لَ  
 ديصػائِ قَ  ل  ُت ُكػد ِحْكػهػا قَػوحِ بَ  نْ مِ  
 الػػػػَوعيب ػػػػِة وَ حَ ِر المَ ػطْ ى َسػػػػػلَ ػورًا َعػػػػنُػػػػ 
 ػالِمهاػَكػػػػػٍة بِ ػصػػػػػػيدَ قَ  ػػػػػػػػل  ػُت كُ ػػْسػػػػػس  أَ  
 عيِضػػػوْ هػػػا مَ نْ ي ِة صػػػاَر مِ دِ ػجَ بْػػػفػػػػي الَ  
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 غيثكَ 
 

 َأُصػػػػػػد  َجػػػػػػفافي ػمْ ِإن ػػػػػػػي بِػغَػػػػػػيِثَك َكػػػػػ
 رًا كػػػػػػػاِمَل اَلوصػػػػػػػاؼِ قػػػػػػػػوُؿ ِشػػػػػػػعْ أَ وَ  
 ػػمػػػػػػػػػػػاً دائِ  راَؾ َكػػوَكػبَػػػػػػػػػػػًة تَػػَجػل ػػػػػػػػػػػتْ أَ وَ  
 َعظػػػػيِم ُسػػػػالؼِ  َحػػػػػق  الػػػػػت َجل ي ِمػػػػػنْ  
 ػبِػغػػػػػػػػػػػػػاً آيػػاتِػػػػػػػػػػػػػػوِ رًا ُمػػسْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ راَؾ بَ أَ وَ  
ػػػػػعِر وَ ػتِػثػػػػػػاِؿ وَؽ امْ فَػػػػػ   ػػػػػػػياؼِ اَلطْ الش 
 وِ ػلِ ْصػػػػػػأَ الـِ وَ ػطي بِػدايػػػػػػػاِت الػػػػػػػكَ تُػْعػػػػػػ 
 تَػػَهػػػػػػُب اُلصػػػػوَؿ َكُسػػػػورَِة اَلعػػػػراؼِ  
 ػُع ُحػػػػػب َك َجػػػػػن ةٌ ْسػػػػػَت اَلمػػػػػاُف َووِ نْػػػػأَ  
 نػػػػػػاُؿ َكػػػػػػفافيأَ  ػمْ ِقَك َكػػػػػػشْ ػِعػػػػػػػػػػػػي بِ ِإن   
 ىْ وَ ػػػػػػػُت الػػػػػػهَ قْ ذا ذُ َتني َأنّػػػػػػػي إِ ػمْ َعػل ػػػػػ 
 وافيقَػػػػ مِ ظػػػػيعَ  ػنْ رًا ِمػػػػصػػػػيُغ ِشػػػػعْ أَ سَ  
 ديصػػػائِ ِسػػػماِف قَ  نْ لوفػػػاً ِمػػػػطي أُ ُأْعػػػ 
 ِسػػػػػنيَن ِعجػػػػػاؼِ  ػنْ لػػػػػوفاً ِمػػػػػػحو أُ َأمػْػػػػ 
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  بالَجد  والَوَلدِ 
 

 ػديَبسػِمَك الَبَػ نْ َجَزعػًا ِمػ َدو ختَػُهمْ 
 دِ بِػِب في الكَ لْ قاً في القَ لَ قػَ  َعَصرتَػُهمْ   

 ُفظُهػػػػاَت تَػلْ ْمػػػػقُ  وْ لَػػػػ مْ هُ لُ تػُ ْقػػػػَعينػػػػاَؾ تػَ  
      

  
     

 دِ لَػػػػػػػالوَ د  وَ الَجػػػػػػػبِ  مْ هُ قػُ حػػػػػػػرِ نػػػػػػػاَؾ تَ يْ عَ 
 وُ تُ صػيدَ كػي قَ َيحْ  نْ ُر َمػكِ كي وُتْسػَتحْ  
 دِ َمػػػػال كَ عاٍر بِػػػػْشػػػػأَ  ر  ِسػػػػ نْ ِمػػػػ طيػػػػوِ عْ تػُ  
 ىػػػػارِ ظَ نْ مَ رنػػػػو لِ يَ  نْ َمػػػػ بُ صػػػػلُ َعينػػػػاَؾ تَ  
 دِ َحػػػػٍد أَ واِحػػػػ نْ ٍة ِمػػػػزَ ِجػػػػعْ مُ كػػػػى كَ ُتحْ  
 ىػػاِر فػػي ِسػػَعةٍ زْ الَ  نَ طوفػػاً ِمػػقُ حػػوي تَ  
 البَػػػػػػػَردِ يراِف وَ الن  وَح بِػػػػػػالػػػػػػر   قُ طِ نْ تػَ ْسػػػػػػتَ  
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 الَخزّ  وشاحُ 
 

 هػاهِ جْ ُحػر  وَ  نْ شاَح الَخز  عَ وِ  َأزاَحتْ 
 

 

 ِهػالبػي الَعقيػَق الُمَهلْ ى قَػلْ لَ عَ  َفَصب تْ 
 

 

 تػػيحَ وِد َقريْ ِر الُخػػدُ ى ِإثْػػلَػػىاَجػػَت عَ وَ 
 

 

 َجػػػالرًا َىػػػز  َأرضػػػاً َوَجلْ ُت ِشػػػعْ طَْيػػػفََأعْ 
 

 

 رِىاَلُة َشػػػػػػعْ َوُخْصػػػػػػ َضػػػػػػفاِئُرىا بانَػػػػػػتْ 
  
 

 

 صػػػػػػػاَب ُحبّػػػػػػػاً ُمػػػػػػػَدل الفَػَعب ػػػػػػػَأِت اَلعْ 
  
 
 

 

 وِدىاُخػػػػػدُ  رِ طْػػػػػِبعِ  ِعطػػػػػرٍ  البِػػػػػ َتفػػػػػوحُ 
 هػػػػػا الَحػػػػػالَن الز ىػػػػػوِر بِ يْ َتفػػػػػوُؽ َماليِػػػػػ 
 

 

 هانِ مػػػػػاِؿ ِبُحْسػػػػػبػػػػػاءاُت الجَ تَبػػػػػوُح عَ 
  
 

 

ػػػػػػػُس لِ ؤَ ٌس تػُ مْ هػػػػػػػا َشػػػػػػػتُ رَ ظْ نَ وَ   ُعػػػػػػػاللْ س 
  
 

 

 هػػػػػاقِ طْ نُ  ةِ ريَقػػػػػطَ  نْ وٍت ِمػػػػػواِف َصػػػػػلْ أَ بِػػػػػ
 

 ض

 زالً دًا ُمَزلْػػػػػػػػصػػػػػػػػيْ شػػػػػػػػعارًا, قَ ُتَكػػػػػػػػو ُف أَ 
 

 

 ورُىػػػػانُ جػػػػوـِ وَ الن   بػػػػارِ خْ ُف أَ نْ هػػػػا ِصػػػػبِ 
 

 

ػػػ فػػػاسِ نْ ُؽ أَ رْ هػػػا بَػػػػبِ   مػػػا َعػػػالوَ  ماءِ الس 
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 القتيل
 

 
 ِردُ اٌت َتفػػػػػػػػػيُض تُػَزْغػػػػػػػػػينػػػػػػػػػاِؾ َجن ػػػػػػػػػعَ 
 نػػػػػػػػػا الَقتيػػػػػػػػػُل العاِشػػػػػػػػػُق الُمتَػَعب ػػػػػػػػػدُ أَ وَ  
 ٍر رائِػػػػػعٍ دْ ِر بَػػػػػِبِهمػػػػػا الَجمػػػػػاُؿ َكِسػػػػػحْ   

 ر دُ رِىا تَػتَػَفػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػاُت ِبِسػػػػػػػػػػػػػحْ نِ غْ الُ وَ  
 ىوَ ِر الَهػدْ صَ  نْ الُحب  مِ  ِمياهَ ُضّخي   ُِ 
 ؤاُد ُمَسػػػػػػػػو دُ الُفػػػػػػػػطاشػػػػػػػػى وَ نػػػػػػػػا العَ أَ فَ  
 ِك ِإن نػػػيعِ ِضػػػلْ  ؽَ و نػػػا الُمَصػػػل ُب فَػػػأَ وَ  ُِ 
 لَػػػػػػػدُ ِك ُأجْ سػػػػػػػامِ تِ ِة ابْ يَػػػػػػػقافِ ىػػػػػػػذي بِ أَ  
 وُ ن ػػػػػػِك إِ موِشػػػػػػرُ  نْ ٌو ِمػػػػػػْلػػػػػػُد حُ الَجْلػػػػػػوَ  
 دُ شػػػػػػػػػػرُ ِك يَ عالُػػػػػػػػػػفِ انْ ٌذ وَ ذيْػػػػػػػػػػٌل لَ ْعػػػػػػػػػػفِ  
ػػػػ رَ يػػػػا ِشػػػػعْ  فػػػػاظِ َة الَلْ وعَ وُسػػػػمَ  ُِ   ماالس 
 دُ جُ ْسػػتَ سَ  روؼُ ِك الُحػْيػػنػَ يػْ عَ  وفِ لَػ نْ ِمػ 
 ىدَ الن ػػػػػِك وَ ِهػػػػػجْ وَ صػػػػػوٌؿ بِ وْ مَ  درُ البَػػػػػ 
ـِ غَػػػػػػػلْ ِك لِ روِحػػػػػػػكػػػػػػػي بِ حْ يَ   ػػػػػػػدُ  را  يَُمج 
ـِ  نْ ِمػػػػػ جػػػػػوُ الوَ    وُ كلُ ِة َشػػػػػصػػػػػالَ الَ  شػػػػػا
ػػػعُر ِمػػػوَ    ُددُ راِت تَػبَػْغػػػالُفػػػ وؿِ طُػػػ نْ الش 
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 ضفائر الش عر
 
 

ػػ رُ فائِ َضػػوَ   اجُ الت ػػوَ  تْ دَ تَػػابػْ  عرِ الش 
 تػػاجُ حْ يَ  اىػػرَ طْ عِ  ؤاديفُػػ تْ لَػػعَ جَ  
 مُ هُ نػْ قػػػػػػاٌؿ ِمػػػػػػٌل وَ ْيػػػػػػقِ  اىر  ماَضػػػػػػ 
 واجُ ْمػػػالَ  وُ مُ ضػػػيْ تُ  سَ يْ لَػػػ رُ حْ البَ فَػػػ 
 بيواكِ َكػػ  نػػارَ أَ  دْ ِؾ قَػػرِ عْ َشػػ ؿُ ال  َشػػ 
 راجُ بْػػػػالَ  هِ رِ طْػػػػعِ  نْ ِمػػػػ تْ نَػػػػو  كَ تَ فػَ  
 بيضػػارِ مَ  سػاءُ نِ  تْ قَ حِ ُسػػ وِ نِػوْ لَ بِ وَ  
ػػػعَ تػَ وَ    واجُ زْ الَ  وِ لِ كْ َشػػػػ نْ ِمػػػ تْ رَ س 
 وِ هائِػػػػػبَ نػػػػػا بِ المِ ظَ  ل  ُكػػػػػ  ورُ نُػػػػػ وَ ُىػػػػػ 
 راجُ ِسػػػوَ  ,كٍ حالِػػػٍل ْيػػػلَ  درُ بَػػػ وَ ُىػػػ 
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 ذاؾ الهوى
 

 قػػاً مَ تػػي رَ جَ هْ مُ  نْ ِمػػ ىْ وَ ِق ذاَؾ الَهػػيُػْبػػ ػمْ لَػػ
 اقيى البَػػلَػػلى عَ وْ تػَ ْسػػاَل  كػػافَ   فْ إِ ى وَ ت ػػحَ  
 تيجَ ِسػػػػنْ أَ ػالمي وَ قْػػػػأَ  ػل  ى ُكػػػػػبَ ٌي َسػػػػػبْ ظَػػػػ 
 راقيْشػػػإِ  ػضاً راحَ يْػػػأَ  بُ ػتُ ْكػػػأَ  تُ ػدْ مػػػػا ُعػػػ 
 وِ تِ بَ ػيْ ػغَػػػػػبِ  ػتْ غػابَػػػػػ ػػػػػػػدْ قَ  دِ ػصائِ الػَقػػػػػ ػػػػػػػػل  كُ  
 ػواؽِ ْشػػػػأَ ٍد وَ بُػػػػػعْ  ػنْ َي ِمػػػػػرفِ َحػػػػ ػحَ يْػػػػيػػػػػػا وَ  
 تػػػػػػػػيدَ رِ وْ ػعػػػػػػػاٍد َسػػػػػػػػم  أَ ػبِ نػػػػػػػي بِ ػػد  ىَ  ػػػػػػػػػدْ قَ  
 ياؽِ ػِترْ وحػػػػػػاً لِػػػػػمػػػػػػى رُ رَ  ػػػػػػػدْ ِه قَ ػرِ ػْئػػػػػفػػػػػػػي بِ  
 ُجَمػالً  ريسطُ في أَ  ىْ وَ الهَ  ِق ذاؾَ بْ يػُ  مْ لَ  
 حػػػداقيأَ  ل  بػػػػكى ُكػػػأَ وَ  روؼَ الػػػػحُ  ػص  قَػػػ ُجَمالً  
 نيلُ تػُ ػقْ يَػػػ بعدَ الػػػػُ  ف  ُب أَ حػػػػسَ أَ  ػنتُ مػػػػػا ُكػػػ 
 وراقػػػيأَ  وؽِ فَػػػ نْ ػي ِمػػػِمػػػدَ  ػتُ يْػػػأَ ى رَ ػت  َحػػػ 
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 موعالد   يلُ لَ 

 
 ػػػػػػػػػػػػكْ يْ لَ ُل الػػػػػػػد موِع عَ ْيػػػػػػػذا طػػػػػػػاَؿ لَ إِ 

 

 

 كْ َلتَػْيػػػػػػػُمقْ  ىْ لَػػػػػػػفػػػػػػػػػو عَ غْ ُخػػػػػػػذني ِلَ فَ 
 
 
 
 

 

 وحػػػػػيِظػػػػػل  رُ َقػػػػػَك فػػػػػي رُسػػػػػَم َخفْ ِلَ 
 

 

 ِ  َخػػػػػد  لَػػػػػَديكْ رِْمػػػػػ شػػػػػي َعلَػػػػػىْ َوَأمْ 
  
 
 

 

 ِخ الُحػػػػػروؼِ بْ ِر طَػػػػػسػػػػػَبَح فػػػػػي ِقػػػػػدْ ِلَ 
 

 

 كْ ْيػػػػػػػػػلَ حنػػػػػػػػػو عَ يَ ػػػػػػػػػػػػػػػػرفي لِ ُأَذل ػػػػػػػػػُل حَ 
 

 

 َيْمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َكف ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ َوَأْزرََع َوْردًا بِ 
 ْنِحسػػػػػػػػاٍر َعلَػػػػػػػػى راَحتَػْيػػػػػػػػكْ ِلُكػػػػػػػػل  ا 
 

 ِِ 

 ريمٍ وٍت َكػػػػػػػػػػػػتُػػػػػػػػػػػػرًا لِ ْىػػػػػػػػػػػػَم زَ رُسػػػػػػػػػػػػأَ وَ 
 ى َشػػػػػػػػَفتَػْيكْ لَػػػػػػػػسػػػػػػػػاماً عَ تِ ُف ابْ كػػػػػػػػوْ يَ  
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 من أدب الهجاء / نلتم سبابا

 
 رابػػػػػػاغُ  ناِسػػػػػػلِ جْ مَ  وؽَ فَػػػػػػ مْ تُ بْ َصػػػػػػنَ 

 بابػػػػػػػاذُ  ةٍ دَ مائِػػػػػػػ وؿَ َحػػػػػػػ مْ تُ رْ ِصػػػػػػػوَ  
 ريجْ يَ َسػػػػ مْ فػػػػيكُ  َحنادْ َمػػػػ مْ تُ ْنػػػػنػَ ظَ  
 فَػَقػػػػػػػػػْد َوَأبػػػػػػػػػْيُكُم نِْلػػػػػػػػػُتْم ُسػػػػػػػػػبابا 
 دٍ ْغػػػوَ  ل  ُكػػػ نػػػايْ لَ عَ  ىْ َصػػػعْ تػَ اسْ  مػػػاوَ  
  
 
ـَ  مػػػػػػػػػا ذاإِ   الت رابػػػػػػػػػا ديػػػػػػػػػوِ رْ نػُ  قػػػػػػػػػا
 ّواً دُ َعػػػ شػػػىخْ نَ  ال الز حػػػفِ  ـَ وْ يَػػػػوَ  
ـَ  مػػػػػػػػا ذاإِ    ذاباالَعػػػػػػػػ وِ يْ لِ ْصػػػػػػػػنَ  قػػػػػػػػا
ـٍ  قامػػػػػػػػػػاتٍ مَ  نْ ِمػػػػػػػػػػ ان ػػػػػػػػػػإِ وَ    ِكػػػػػػػػػػرا
 وابػػػاالجَ  طػػػيعْ نػُ  مْ كُ وقَ فَػػػ يوؼٌ ُسػػػ 
 قٍ ْمػػػػػػحُ ُكُم بِ لُ جػػػػػػارِ  تْ ن ػػػػػػجَ  دْ َقػػػػػػلَ  
 ابػػػاحَ تِ انْ  مُ هُ ولُ ُقػػػعُ  تْ خَ رَ َصػػػ دْ قَػػػوَ  
 ضػػػىوْ فػَ  ف  إِ فَػػػ الـَ قػػػالوا الَكػػػ وْ لَػػػوَ  
 عابػػػػػػالُ  مْ هِ بِ ضػػػػػػارِ ى مَ لَػػػػػػعَ  صػػػػػػيرُ تَ  
 ثٍ ْبػػمػػوُع خُ مػػوِع جُ الجُ  ل  ُكػػ  مْ ِهػػبِ  
 واباالص ػػػػػػ دَ َقػػػػػػفػَ  دْ َقػػػػػػلَ  مْ هُ لُ عػػػػػػاقِ وَ  
ٓ 
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 قىلْ تػَ نػػػػػػػػا َسػػػػػػػػكُ عاِر مَ  تْ قاَمػػػػػػػػ فْ إِ وَ 
 حاباِسػػانْ  بَ رَ َىػػ مْ هِ مػػوعِ جُ  ظػػيمَ عَ  
 يػػػػػػػػػػػارٍ دِ  ىْ لَػػػػػػػػػػػعَ  وـُ ُقػػػػػػػػػػػال زادًا يػَ وَ  
ػػػبَ حَ  دْ قَػػػهػػػا قػػػاموا وَ بِ    راباسػػػوا الش 
 يػػػػػػػػػابٍ ال ثِ بِػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػقُ ُم تَ هُ سػػػػػػػػػائػُ نِ  
 البػػاكِ   تْ صػػارَ  دْ َقػػلَ  مْ هُ تػُ َعػػْٓمُسػػوَ  
 نٍ يْ ِطػػػػػػػػػػُم بِ ىُ دَ ْنػػػػػػػػػػعِ  أسَ الػػػػػػػػػػر   ف  إِ وَ  
 البػاقِ وي انْ ْهػيػَ  مْ جػوُؿ َكػيَ  صوؿُ يَ  
ـٍ تِ انْ بِ  مْ ىُ دايَػػػػػػػػػػػ ال تَػب ػػػػػػػػػػػتْ أَ    ظػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػحابا عَ نَػػػػػػػػنػػػػػػػػا مَ ب  رَ  مْ هِ يْ لَػػػػػػػػعَ    الس 
 باً حْ َصػػػػقػػػػى وَ لْ تػَ  مْ ِهػػػػعػػػػاً بِ مْ ال جَ وَ  
 فػػػػػػوا الص ػػػػػػحابارَ ُم عَ بػػػػػػيهُ أَ ال وَ فَػػػػػػ 
 ورىَت ُشػػػػػػػقْػػػػػػػي  وَ بِػػػػػػػُم غَ ُهػػػػػػػأيػُ رَ وَ  
 الوا الص ػػػػػػواباهػػػػػػا قَػػػػػػمػػػػػػاً بِ وْ ال يػَ وَ  
 نٍ نيْ ِسػػػػػػػ نْ ٌك ِمػػػػػػػْيػػػػػػػكِ َر  مُ ىُ ِشػػػػػػػعرُ وَ  
 راباَسػػػػػ تْ باَحػػػػػ دْ َقػػػػػلَ  مْ ىُ دُ صػػػػػائِ قَ  
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 فلٍ طِ ستبقى كَ /  من أدب الهجاء
 
 كبَػػػػػػػرْ يَ  الُكػػػػػػل   ذاإِ  َكِطفػػػػػػلٍ  قىبْ ػتَ َسػػػػػػ
ػػػػػرْ  الص ػػػػػوتُ  ذاإِ  رٌ ِصػػػػػفْ  كَ يفُ َسػػػػػوَ    َكبػ 
 يءٍ ػشَ بِػػػػػػػ تَ ػسْ لَػػػػػػػ ةِ رامَ الػػػػػػػػكَ  َعػػػػػػػػديمُ  
 تَػػػػػػػػػسَكرْ وَ  ػقوؿُ تَػػػػػػػػ الػث ػػػػػػػػػغاءِ  ػوؿِ ػَقػػػػػػػػبِ  
 فػػػػػػػػوطْ تَ  الَوضػػػػػػػاَعةِ  بِػػػػػػػػَبحرِ  حػػػػػػػػيداً وَ  
 صػػػػػػػَغرْ أَ  كَ يُػػػػػػػأْ رَ وَ  ػحكيتَػػػػػػػ غاءَ وْ ػغَ بِػػػػػػػ 
ـٌ قَػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػيهاوَ  يوؿُ الػػػػػػػػػػخُ  ػكَ يْػػػػػػػػػػدَ لَ    ػوا
 ػَفرْ يُػْحػػػػػػػػػ كَ بِ ػلْ ػَقػػػػػػػػبِ  ػناً ُجػْبػػػػػػػػػ ػن  ػػِكػػػػػػػػلَ وَ  
 لػػػػػػػػىُحبْ  ياءَ شْ ػأَ بِػػػػػػػػ ػجوؿُ تَػػػػػػػػ ػصوؿُ تَػػػػػػػػ 
 ػَحج رْ تَػػػػػػػػ رٍ دْ ػصَ بِػػػػػػػػ ػغاياالػبَػػػػػػػػ ػروحِ بػِػػػػػػػػ 
 ػمٌ ػريْػػػػػػػػػكَ  ػبٌ َصػػْيػػػػػػػػػ ن ػػػػػػػػػػكَ ػأَ بػِ  ػن  ػػظُػػػػػػػػػتَ  
 تَػَصػػػػػػػػػػد رْ  سٍ ػؤْ بػُػػػػػػػػػ ػرُ قَػطْػػػػػػػػػ ػن ػػػػػػػػػػوُ ػكِ لَ وَ  
 قػػػػػػػػاصٍ تِ انْ  يءُ ػلِ َمػػػػػػػػ فاءِ الػػػػػػػػػوَ  ػديمُ َعػػػػػػػػ 
ػػػػػػػرْ   ٌ ُفْحػػػػػػػ نػػػػػػػاُقضُ الت   فػػػػػػػػيكَ وَ    َتَجبػ 
 تَػَوف ػػػػػػػتْ  المعػػػػػػػاني فيهػػػػػػػا ؾَ ػطورُ ُسػػػػػػػ 
 تَػَكػػػػػػػػػػد رْ  ػَمعنىً بِػػػػػػػػػ ػقٍ نُػػطْػػػػػػػػػ رَكػػػػػػػػػػيَكةُ  
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 حػػػػػػػػػػػاؿٍ  ي  ػهِ ػديْػػػػػػػػػبَ  ػػػػػػػػػػػرٌ مْ أَ  بُػػػػػػػػػػكَ ِكػػذْ وَ 
 بَػػػػػػػرْ دْ أَ  يػػػػػػلُ الل   ذاإِ  حػػػػػػىيُمْ  ػُدؾَ ْعػػػػػػوَ وَ  
 طػػػػػػػػىعْ أَ وَ  قاعَ الػػػػػػػػػبِ  جػػػػػػػػػاؿَ  ُرؾَ ُعػػػػػػػػػهْ وَ  
 َكػػػػػػػػػوثَػرْ  وَخػػػػػػػػػر بَ  الػػػػػػػػػس موـِ  يػػػػػػػػػاحَ رِ  
 ثٍ ُخْبػػػػػػ يقػػػػػػاعُ إِ  ُتكَ وْ َصػػػػػػ ِجُع,تُػػػػػػػَجعْ  
 بَػػػػػػػػػيَدرْ  يُػػػػػػػػػَؤس سُ  الػػػػػػػػػن فاؽِ  ضِ رْ ػأَ بِػػػػػػػػ 

  
 
 
 
 ماديّة/  الهجاء دبأ من
 
 ؽْ رَ الػػػوَ  طَ رَ فَ انػْ فَػػػ قِ ْشػػػالعِ  يػػػوـَ غُ  تْ قَػػػرَ حَ 
 نَػػػػػػػَزؽْ  هػػػػػػابِ فَ  ىػػػػػػارُ مْ جَ  روقػػػػػػيعُ  وىَكػػػػػػوَ  
ػػػػػػػػػػػكَ تُ  شػػػػػػػػػػػيمْ تَ  ةٍ الدَ بَ بِػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػاىرَ زَ  رُ س 
  
 
 قْ بَػػػػػػػعَ لْ لِ  ؽُ رِ ْحػػػػػػػتَ  ىػػػػػػػرِ الز   روحَ  ُقػػػػػػػص  تػَ وَ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ تػَ مُ  هاداعُ ِخػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ  ةٌ طانَ يْ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػ   دٌ ح 
 قْ لَ عَ الْ َكػػػػػػػػػ ريهػػػػػػػػػاً كَ  هػػػػػػػػػوييَ  هاسػػػػػػػػػانُ لِ وَ  
 ىػػػػػػػػػػػامورِ أُ  ل  ُكػػػػػػػػػػػ لِ ْخػػػػػػػػػػػبُ الْ بِ  ةٌ بػػػػػػػػػػػوءَ وْ مَ  
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ػػػػ و تِ َسػػػػ رٍ دْ َصػػػػبِ  قاً يْ ِضػػػػ  ِخػػػػَرؽْ  وىلْ الس 
 وِ بِػػػػػػػػػػ وضػػػػػػػػػػىفَ  هاتُ وْ َصػػػػػػػػػػ مَ ل ػػػػػػػػػػكَ تَ  ذاإِ وَ  
 َبَصػقْ  دْ قَػ بػاً لْ كَ  صػارَ  ىػاً رْ كُ  عِ مْ الجَ  في 
 تٍ ثابِػػػػػػػػػ رٍ ْمػػػػػػػػػأَ  ل  ُكػػػػػػػػػ قَ ِطػػػػػػػػػنْ مَ  ق  ُشػػػػػػػػػتَ وَ  
 نَػَهػػػػػػػػػقْ  دْ قَػػػػػػػػػ لُ ث ػػػػػػػػػمَ يُ  وٌ ْجػػػػػػػػػوَ  هػػػػػػػػػافاقُ نِ وَ  
  
 
 ضٌ نػػػػػػػػػػػػػػاقُ تَ وَ  هػػػػػػػػػػػػػػا,المِ كَ بِ  قػػػػػػػػػػػػػػاً طِ نْ مَ  ال
 الُمنَطلَػػػػػػقْ  رَ ذْ َجػػػػػػ ص  ُقػػػػػػتػَ وَ  ِو,بِػػػػػػ نػػػػػػيزْ تػَ  
 تْ تَػػػػػػػػأَ  وْ لَػػػػػػػػ ةِ عاَمػػػػػػػػالن   ثػػػػػػػػلُ مِ  هايقانُ ِسػػػػػػػػ 
  
 
ػػػػػعرُ وَ   قَػلَػػػػػقْ  نْ ِمػػػػػ يػػػػػانْ دُ  فيػػػػػوِ  وؾٌ َشػػػػػ الش 
 الوَ  رٌ ِشػػػػػػػػػعْ  ىػػػػػػػػػارِ كْ فِ بِ  م  ِهػػػػػػػػػالمُ  سَ يْ لَػػػػػػػػػ 
 قْ بَػػػػػطَ  فػػػػػي اؿٍ َمػػػػػ ل  ُكػػػػػ شػػػػػقُ عْ تػَ وَ  ٌب,دَ أَ  
 نػػػػػػػػػػػايقاعِ إِ  ىْ لَػػػػػػػػػػػعَ  ويْهػػػػػػػػػػػيػَ  هػػػػػػػػػػػاقيقُ نَ وَ  
  
 
ػػػػػػػكَ يُ فػَ  ػػػػػػػلِ  ؽُ رِ ْحػػػػػػػيَ  حػػػػػػػافَ لْ الَ  رُ س   قْ فَ لش 
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 أبو لهب/  الهجاء دبأ من
 
 .. بْ هَ لَ  ابأَ  داؾَ يَ  تْ ب  تػَ 
 .. بْ تَ كَ انْ  ماوَ  طورُ الس   ذاكَ وَ 
  ةً ي  دِ بَ أَ  ةً عنَ لَ  يا

 .. بْ جَ عَ  الوَ  غاءُ البَ  فيكَ 
 َكم فيَك ُكل  َدناَءةٍ 

 .. في اَلصِل َأيضاً في الن َسبْ 
 عٌ مائِ  ؾَ صرِ خَ بِ  يفٌ سَ 
 .. بْ رَ ىَ  دْ قَ لَ  نكَ مِ  ل  الكُ وَ 
  جٍ ساذَ  رٍ كْ فِ  ل  كُ  يا
 .. بْ رَ الَ  تَ لْ نِ  الفَ  وماً يَ 
  غٌ بالِ  كَ ن  أَ  ن  ظُ تَ وَ 
 .. بْ غَ الز   يانْ دُ  في غوصُ تَ وَ 
 سٌ فارِ  كَ ن  أَ  ن  ظُ تَ وَ 
 .. بْ صَ قَ  نْ مِ  ؾَ ندَ عِ  محُ الر  وَ 
  كَ ومِ قَ  ساءُ نِ وَ 
 .. بْ نَ الذ   داراةِ مُ  في ماتٌ ىائِ 
  تَ بْ ضِ غَ  ذاإِ وَ 
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 هاتَ قػْ وَ  عُ مَ ُتسْ  تَ سْ لَ فػَ 
  .. قَػَلبْ  دْ قَ  ؾَ مرَ أَ  ل  الكُ وَ 
 لٍ زابِ مَ  وؽَ فَ  يكِ الد  كَ 
 هابِ  ماً تْ حَ 

 .. بْ تَ كَ انْ  ما كَ لِ عْ فِ  تاريخُ 
  ٌ طائِ  كَ سمُ رَ وَ  عٌ شِ جَ 
 .. بْ هَ لَ  ابأَ  داؾَ يَ  تْ ب  تػَ 
 
 
 
 
 
 عبيد الماؿ/  الهجاء دبأ من

 
 قَػػػػػػوؿٍ  ِبُكػػػػػػل   الُجمػػػػػػوعَ  َتجوبػػػػػػوفَ 

 ُسػػػػػػػػػػبابا وافينػػػػػػػػػػاقَ  نْ ِمػػػػػػػػػػ َونِلػػػػػػػػػػُتمْ  
 مػػػػػػػػػػػػوراً أُ  مْ تُ ْلػػػػػػػػػػػػقػُ  ذاإِ  مْ كُ طُ ب  َخػػػػػػػػػػػػتَ  
 بابػػػػػػػاذُ  عطػػػػػػػيتُ  ةٍ ج  َضػػػػػػػكَ  كػػػػػػػوفُ يَ  
  
 
 مْ كُ يْ دَ لَػػػػػػػ تْ كانَػػػػػػػ ةً ميػػػػػػػرَ أَ  تُ ْبػػػػػػػلَ طَ 
 ِذئابػػػػػػػػا وليَحػػػػػػػػ هػػػػػػػػاتَ قػْ وَ  متُ رْ ِصػػػػػػػػفَ  
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 قػػػػػػػريفَ  ف  ِل  تػػػػػػاةُ الفَ  رضَ تَػػػػػػ مْ لَػػػػػػوَ 
 طابػػػاانعِ  عطػػػييُ  مْ َكػػػ رؽَ الِعػػػ ص  ُقػػػيػَ  
 مْ كُ يْ دَ يَػػػػػػػ عْ َمػػػػػػػ داىايَػػػػػػػ تْ ب ػػػػػػػتػَ  الأَ  
  
 
 
 
 
 

 ِكالبػػػػػا نػػػػػُتمكػػػػػم كُ  المػػػػػاؿِ  بيػػػػػدَ عَ 
 سٌ أْ رَ  ضػػػػػػػػودُ نْ المَ  يَ فِ يْ َسػػػػػػػػ آتيَسػػػػػػػػ 
 كاباِسػػػػانْ  طػػػػيعْ يػُ  مْ كُ يػػػػونَ عُ  ص  ُقػػػػيػَ  
 وافيالَقػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػافِ طْ أَ بِ  مْ كُ لُ بِ رْ َسػػػػػػػػػػػيُ  
 نابػػػػػػػػا قػػػػػػػػادَ حْ الَ  عُ زرَ يَػػػػػػػػ لػػػػػػػػييْ خَ وَ  
ػػػػػػ يػػػػػػارَ دِ    قٍ ْسػػػػػػفِ  وافَ لْػػػػػػأَ  يػػػػػػا ؤـِ الش 
 غابػػػػػػػا ق  الَحػػػػػػػ رِ ْحػػػػػػػبَ بِ  مْ كُ بُ كِ ْر َمػػػػػػػوَ  
  
 
 
 

 تيوْ َصػػػبِ  صػػػىْ ُيخْ  ذيالّػػػ مُ كُ كُ لػػػيْ مَ 
 البػػػػػاقِ انْ  طػػػػػيعْ أُ  ولَػػػػػ مػػػػػوتُ يَ  ر  ِفػػػػػيَ  
  
 
 فػػػػاً وْ خَ  العُ ْضػػػػالَ  هُ نػػػػدَ عِ  فُ ِجػػػػرْ تػَ وَ 
 وابػػػػػػػػاالجَ  سػػػػػػػػيافيأَ  تُ ْيػػػػػػػػعطَ أَ  ذاإِ  
  
 
 ىت ػػػػحَ  حِ مْ الػػػػر   بِ رْ َضػػػػبِ  مْ كُ ذُ آخُ َسػػػػ

  
 
 رابػػػػػػػاتُ  ثػػػػػػػاً,وْ رَ  مْ كُ مػػػػػػػوعُ جُ  صػػػػػػػيرُ تَ 
 رونػػػػػػػػاً قُ  عػػػػػػػػوارَ زَ  مْ ُكػػػػػػػػلَ  مُ كُ سػػػػػػػػاؤُ نِ  
 ِقحابػػػػػػػا مْ كُ تِ ز  ِعػػػػػػػ دِ ْقػػػػػػػفَ بِ  رفَ ِصػػػػػػػوَ  
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 خطيرة/  الهجاء دبأ من
 
 رْ طَ الخَ  جاءَ  رْ دَ قَ  ,رٌ دَ قَ 
  رْ طَ خَ  فيها هاردافُ أَ 
  وِ بِ  زروعٌ مَ  عرُ الش  وَ 
  رْ وَ الص  وَ  طِ رائِ الخَ  ؼُ رَ قػَ 
 ةٌ بوءَ وْ مَ  هالَ  قٌ نُ عُ 
  رْ مَ لث  لِ  عُ لَ بػْ تػَ  لِ يْ كالفِ 
  هاوتُ صَ  مَ ل  كَ تَ  ذاإِ وَ 
  رْ شَ البَ  ىلَ عَ  باءَ الوَ  رمييَ 
  هابِ  دٌ رْ بػَ  هاعصابُ أَ 
 رْ دَ حَ نْ المُ  عرُ وَ  صرُ الخَ وَ 
 ىلَ عَ  نيجْ يَ  هاراخُ صُ وَ 
  رْ ظَ لن  لِ  عُ خلَ يَ  ي  نَ ذُ أُ 
  هامالَ جَ  ف  أَ  ن  ظُ تَ وَ 
 رْ صَ لبَ لِ  ظيمٌ عَ  مرٌ أَ 
  هالَ  قلٍ عَ  في كرُ الفِ 
  َنَخرْ  دْ قَ  دِ صائِ القَ  ل  كُ 
 هاحالَ وَ  طورَ الس   ز  جَ 
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  رْ رَ الض   زادَ  طرانُوُ قُ 
  دوـُ عْ المَ  هاحساسُ إِ 
 َأهُ يْ قػَ  غُ فرِ يُ 
  رْ جَ الغَ  ثلُ مِ  هايابُ ثِ وَ 
  ىاجاءَ ىِ  زيدَ أَ  نْ لَ  ال
 رْ صَ ختَ مُ  ذاىَ  كافَ  دقَ 
 
 
 
 
 حمق/  الهجاء دبأ من
 
 يُػػػػػػػػػػػػَدل سُ  زيػػػػػػػػػػػػدُ يَ  قٌ ْمػػػػػػػػػػػػحُ  مْ كُ رؤوِسػػػػػػػػػػػػبِ 
 سُ َمػػػػػػػػػػػػتُػغْ  نٍ يْ ِطػػػػػػػػػػػػبِ  مْ كُ لُ مائِ َشػػػػػػػػػػػػ ذاَكػػػػػػػػػػػػوَ  
 مْ كُ قػػػػػػػػػػػػػػامِ مَ  دارَ  خيػػػػػػػػػػػػػػارُ الَ  ىتَػػػػػػػػػػػػػػأَ  ذاإِ وَ  
 سُ وِ ْسػػػػػػػػػػوَ يػُ  ن  ُجػػػػػػػػػػيَ  طافٍ يْ َشػػػػػػػػػػكَ  مْ تُ رْ ِصػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػ   مْ كُ رافِ ْعػػػػػػػأَ  فػػػػػػػي بػػػػػػػوحُ يَ  يسَ لَػػػػػػػ يفُ الس 
 د سُ َكػػػػػػػػػػػُمتَ  لٌ كاِمػػػػػػػػػػػ مْ فػػػػػػػػػػػيكُ  نُ بْ الُجػػػػػػػػػػػوَ  
 حٌ واِضػػػػػ ثٌ ْبػػػػػخُ  فيػػػػػوِ  مْ َكػػػػػ مْ ُكػػػػػبِ  ؼٌ رَ َشػػػػػ 
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ـَ  ؼٍ ُعػػػػػػػػػػػرْ  ل  ُكػػػػػػػػػػلِ وَ   يُػػػػػػػػػػػَدن سُ  فيػػػػػػػػػػػوِ  قػػػػػػػػػػا
 مْ كُ فكػػػػػػػػاِر أَ  نْ ِمػػػػػػػػ ب  َىػػػػػػػػ فػػػػػػػػاؽٌ نِ  بٌ ذِ َكػػػػػػػػ  
ـَ  ق  َحػػػػػػػػػلَ لِ    سُ ِمػػػػػػػػػطْ يَ  مْ َكػػػػػػػػػ َأساَسػػػػػػػػػوُ  قػػػػػػػػػا
 ةٌ نَػػػػػػػػػػػػتػْ فِ  مْ كُ يْ ِفػػػػػػػػػػػػوَ  مْ كُ قُ وافػُ تَػػػػػػػػػػػػ بٌ عْ َصػػػػػػػػػػػػ 
 سُ رَ ْخػػػػػػػػػػتَ  ال مْ ُدورِكُ بِػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػاءُ الن   ىت ػػػػػػػػػػحَ  
 جَهَضػػػتْ أَ  دْ قَػػػ مْ ُكػػػلَ  ورىُشػػػ ضٌ حػػػائِ  يَ ِىػػػ 
 سُ رَ طْػػػػػػػػػػغَ تػَ تػَ  ِكبػػػػػػػػػػارُِكم مػػػػػػػػػػاعِ تِ اجْ  قػػػػػػػػػتَ وَ  أجهضت 
 عٍ رائِػػػػػػػػػػػػػػ رٍ ْيػػػػػػػػػػػػػػخَ  عػػػػػػػػػػػػػػلَ فِ  مْ تُ ْلػػػػػػػػػػػػػػعَ فػَ  ذاإِ وَ  
 ُيَكػػػػػػػػػن سُ  يسَ لَػػػػػػػػػ سػػػػػػػػقِ الفِ  َزمػػػػػػػػػافَ  بػػػػػػػػداً أَ  
 ُكمِر ِشػػػػػػػػػعْ  وافيقَػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػي عُ رتَػػػػػػػػػيَ  مػػػػػػػػػلُ القَ   
 َيكػػػػػػػػػػِبسُ  ل  ُسػػػػػػػػػػ ل  ُكػػػػػػػػػػوَ  فػػػػػػػػػػوحُ يَ  نٌ َفػػػػػػػػػػعَ  
 ةٌ ج  َضػػػػػػػػػ دِ صػػػػػػػػػائِ القَ  قػػػػػػػػػتَ وَ  ظػػػػػػػػػيُمُكمْ نْ تػَ  
 سُ رَ ْهػػػػػػػػفػَ  دَعُ ْخػػػػػػػػيَ  ذاؾَ َكػػػػػػػػ ءُ الالػػػػػػػػبَ  وِ بِػػػػػػػػوَ  
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 ةْ ي  بِ صَ / عَ  الهجاء دبأ من
 
 
 
 ةٌ ي  بِ صَ عَ 
 .. ةْ بَ ذَ بْ ذَ مُ  يوفُ العُ  فيها
 .. ةْ ِعبَ ُمتْ  حروؼٌ  ذاكَ وَ 
 رٌ واتِ تَ مُ  ىاخيرُ شَ وَ 
 نارابِ غُ كَ  هاعيقُ نَ وَ 
 .. ةْ بَ ذِ أْ تَ سْ مُ  ةٌ ومَ بُ  يَ ىِ 
 هاحساسِ إِ  في قاءُ مْ حَ 
 .. ةْ بَ ضارِ تَ مُ  تْ رَ جَ  فيها رٌ شاعِ مَ وَ 
  تُ سْ لَ جَ  ذاإِ وَ 
 تيصيدَ قَ  روحَ  ط  خُ أَ 
 .. ةْ بَ عَ تػْ المُ  حاليلِ  دميتُ 
  رقاءُ خَ  طاُء,مْ شَ 
 هاولُ قَ  الءٌ تِ ابْ 
 .. ةْ بَ نِ ذْ مُ  لبيقَ  بحِ ذَ  في
 ةٍ حالَ  ةُ عيفَ ضَ  فيها ةٌ قافَ ثَ وَ 
 .. ةْ بَ ل  قَ تػَ مُ  ىاكارُ فْ أَ 
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 هاقلَ عَ  قُ لِ قْ يػُ  يءَ شَ  ال
 هانونِ جُ  يابُ ثِ  اّل إِ 
 .. ةْ بَ ى  أَ تَ مُ  دٍ الئِ قَ بِ 
 هابالَ  لُ شغَ يَ  يءَ شَ  ال
 عٌ خادِ  ماؿٌ جَ  اّل إِ 
 .. ةْ بَ علَ الث  كَ  ةٍ ينَ زِ  نْ مِ 
  عاؿَ تِ افْ  وىهْ تػَ 
 أرِضنابِ  التِ ضِ عْ المُ 
 .. ةْ بَ رَ قْ العَ  م  سُ  ث  بُ تػَ وَ 
 ماً دائِ  ثُ بحَ تَ  م  الهَ  في
 .. ُمنَػق َبةْ وَ  ةٌ سطورَ أُ  وِ بِ  تْ صارَ 
 ةً مرَ جَ  حياتي تْ و  سَ 
  مٍ ن  هَ جَ كَ 
 .. ةْ بَ تعَ مُ  حياتي تصارَ 
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 دْ فاسِ  دينٍ  رجلُ /  الهجاء دبأ من

 
 وىْقػػػػػػػػتػَ  ل  ُكػػػػػػػػبِ  بػػػػػػػػوحُ يَ  خٌ يْ َشػػػػػػػػ نػػػػػػػػاىُ 
 الن سػػػػػػاءا ظُ ِعػػػػػػيَ  ةٍ كَمػػػػػػحِ  بُ صػػػػػػاحِ وَ  
 َشػػػػػػػػػػػػػر    َ الُفْحػػػػػػػػػػػػػ ف  أَ  ن  هُ عُ مِ ُيْسػػػػػػػػػػػػػوَ  
 ِكسػػػػػػػػػػاءا طػػػػػػػػػػيعْ يػُ  الوَ  بٌ نْػػػػػػػػػػذَ  وِ بِػػػػػػػػػػ 
 سػػػػػػػػػػػػػقٌ فِ  ن  هُ تػَ ينَػػػػػػػػػػػػػزِ  ف  أَ بِػػػػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػػػػوؿُ يَ  
 هػػػػػػػػػاءاالبَ  فواَشػػػػػػػػػكَ  ذاإِ  رضػػػػػػػػػىيَ  الوَ  
 فػػػػػػػػػػورٌ نُ  وُ لَػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػوزُ يَ  دٌ ْهػػػػػػػػػػنػَ  الفَػػػػػػػػػػ 
 اءاَشػػػػػػػ بُ ْلػػػػػػػالقَ  مػػػػػػػا ذاإِ  صػػػػػػػرٌ خَ  الوَ  
 رٍ ْمػػػػػػػأَ  ل  ُكػػػػػػػ فػػػػػػػي ُخنايْ َشػػػػػػػ ريصٌ َحػػػػػػػ 
 طػػػػػػػػػاءاالغِ  ناتِ وَ ْسػػػػػػػػػنِ  وؽَ فَػػػػػػػػػ رمػػػػػػػػػييَ وَ  
 ريصػػػػػػػػػػػاً حَ  وقػػػػػػػػػػػاتٍ أَ  ل  ُكػػػػػػػػػػػبِ  راهُ تَػػػػػػػػػػػ 
 مػػػػػػػػاءانَ  عطيهػػػػػػػػايُ  اعػػػػػػػػاتِ الط   ىلَػػػػػػػػعَ  
 راهُ تَػػػػػػػػػػػػػ وُ تُػػػػػػػػػػػػػلَ يػْ لَ  جػػػػػػػػػػػػػيءُ تَ  حػػػػػػػػػػػػػينَ وَ  
 راءاوَ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػواهُ تَ  ل  ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػ يو  َسػػػػػػػػػػػػػػػػػيُ  
ـُ يَ     عيداً َسػػػػػػػػػػ ةٍ رَ عػػػػػػػػػػاىِ  ضػػػػػػػػػػنِ حُ بِ  نػػػػػػػػػػا
 شػػػػػػػػػاءاتِ انْ  روابيهػػػػػػػػػا نْ ِمػػػػػػػػػ رُ كَ ْسػػػػػػػػػيَ وَ  
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ـٍ  فػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػغٍ تَ  ل  ُكػػػػػػػػػػػػ نُ خ  دَ يُػػػػػػػػػػػ  دوا
 فػػػػػػػػػػاءاجَ  وِ تِػػػػػػػػػػيَ حْ لِ  وؽَ فَػػػػػػػػػػ قُ ُصػػػػػػػػػػبْ يػَ وَ  
 وـٍ يَػػػػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػػػػػارِ نَ بِ  ناخُ يْ َشػػػػػػػػػػػػػ قُ نػػػػػػػػػػػػػافِ يُ  
 سػػػػػػػػػاءامَ  ةٍ دَ بَػػػػػػػػػرْ عَ  ينَ بَػػػػػػػػػ سُ ِطػػػػػػػػػغْ يػَ وَ  
  

 
 

 
 عٌر فاسدشِ /  الهجاء دبأ من

 
 َسػػػػػَنمٍ  فػػػػػي اَلشػػػػػعارُ وَ  الػػػػػذ يلُ  مُ ُىػػػػػ وـٌ قَػػػػػ
نَ  ةِ الن اقَػػػػػػػػػػػ أسُ رَ  وُ ُيشػػػػػػػػػػػابِ  فَػَهػػػػػػػػػػػلْ    باالػػػػػػػػػػػذ 
ػػػػػػػػػ طورَ ُسػػػػػػػػػ روفَ عػػػػػػػػػاقِ يُ    مْ هُ قُ طِ نْ َمػػػػػػػػػ ,عرِ الش 
ـَ قَػػػػػػ ثِقػػػػػػلٌ وَ  كيػػػػػػكَ الر   حػػػػػػوييَ    باكَ َسػػػػػػانْ وَ  ا
 ىػػػػػػػػػػػػػػػايػ ؤُ قَ تػَ  ُمػػػػػػػػػػػػػػػر   فػػػػػػػػػػػػػػػي ةُ ي ػػػػػػػػػػػػػػػدِ جَ بْ الَ وَ  
ـُ الِ  كػػػػػػذاوَ  مْ هِ ولِ قَػػػػػػ نْ ِمػػػػػ    ُعِطبػػػػػػا دقَػػػػػػ لهػػػػػا
 وادَ غَػػ ديػػدِ الحَ  وؽِ فَػػ نْ ِمػػ رعُ لِفػػا مُ ُىػػ ـٌ وْ قَػػػ  
 بػػػػػاأَ  يػػػػػوِ لَ عَ  صػػػػػاروا ,أً دَ َصػػػػػ مْ ِهػػػػػمقِ حُ  نْ ِمػػػػػ غدوا 
 مْ هِ تِ عَ مْ ُسػػػػ بِ كْ َسػػػػ فػػػػي مْ هُ عُ فَ نػْ يَػػػػػ مػػػػاؿَ  ال  
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 بػػػػػػػػاىَ ذَ  رواطَػػػػػػػػمْ أَ  وْ لَػػػػػػػػ ذا,َكػػػػػػػػوَ  ؤاً لُػػػػػػػػؤْ لُ  ال
 َعُقوُ ْصػػػػػػػػػيَ سَ  راً ثْػػػػػػػػػنػَ  مْ هُ لُ قػػػػػػػػػائِ  قػػػػػػػػػاؿَ  ولَػػػػػػػػػ 
ػػػػ طػػػػيعْ يػُ  نٍ َسػػػػوَ  نْ ِمػػػػ ميػػػػوِ رْ يػَ    بػػػػاغَ  طورَ الس 
 ةٍ يَ سػػػػػػػػػػػػػػػوِ تَ وَ  ركيػػػػػػػػػػػػػػػبٍ تَ  حُ بْ قُػػػػػػػػػػػػػػػػ وُ يانُػػػػػػػػػػػػػػػبَ  
 بػػػػػػػػػالَ قَ انػْ وَ  فػػػػػػػػػارَ  يحٍ قَػػػػػػػػػ ثػػػػػػػػػلُ مِ  وُ هُ شػػػػػػػػػبيػْ تَ  
ػػػػػ حػػػػػورِ بُ  ل  ُكػػػػػلِ  مػػػػػيرْ يػَ    َشػػػػػَررٍ  نْ ِمػػػػػ عرِ الش 
 بػػػػػػػاطَ حَ ال هػػػػػػػالَ  , وكػػػػػػػم يُعطػػػػػػػير  مِ سػػػػػػػتَ يَ وَ  
 َسػػػػػَنمٍ  فػػػػػي اَلشػػػػػعارُ وَ  الػػػػػذ يلُ  مُ ُىػػػػػ وـٌ قَػػػػػ 
نَ  الن اقػػػػػػػػػػػةِ  سُ أْ رَ  وُ ُيشػػػػػػػػػػػابِ  فَػَهػػػػػػػػػػػلْ    باالػػػػػػػػػػػذ 

  
 
 

 وداءُ الس   ةُ ومَ / البُ  الهجاء دبأ من
 
 
ػػػػػػػػ ةِ وَمػػػػػػػػكالبُ   نػػػػػػػػامَ وْ قػَ  تيأْ تَػػػػػػػػ وداءِ الس 
 بْ رَ َهػػػلْ لِ  رُ ُفػػػنػْ يػَ  مػػػعِ الجَ  ل  ُكػػػ ج  ُضػػػيَ فػَ  
 مٌ قػػػػػػػػػػائِ  ةِ ي ػػػػػػػػػػذِ الَ  بػػػػػػػػػػلُ حَ  ىادِ جْيػػػػػػػػػػبِ وَ  
 بْ َهػػػلَ  بػػػيأَ  يػػػتِ بَ  نػػػدَ عِ  ِنسػػػاءً  تْ بَػػػلَ غَ  
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 رٍ فػػػػػاجِ   ٍ يْ طَػػػػػ ل  ُكػػػػػبِ  الـَ الَكػػػػػ رمػػػػػيتَ 
ـَ  الً وْ قَػػػػ قػػػوؿُ تَ وَ  ٍِ   بْ َصػػػعَ لْ لِ  بُ ضػػػرِ يَ  قػػػا
 هػػػافِ وْ جَ بِ  ديثُ الَحػػػ وىيُػػػػرْ  وال ويرْ تَػػػػ 
 بْ رَ تَػػاقػْ  هػانْ مِ  ىتَػأَ  ولَػ كيبْ يػَ  وؾُ الش  وَ  
 ىػػػػػاجودِ وُ  الءِ بَػػػػػ نْ ِمػػػػػ بُ هػػػػػرُ يَ  يمُ الغَػػػػػ 
 بْ َصػػالقَ  مػػاكَ  ىػػورُ الز  وَ  لُ ذبُ يَػػ رعُ الػػز  وَ  
 هػػػػػػػػاولِ قَ بِ  رابِ الغُػػػػػػػػ ثػػػػػػػػلُ مِ  ةٌ مَ ؤو شػػػػػػػػمَ  
ػػػعرُ وَ    بْ لَػػػقَ انػْ  رَ َحػػػتَ انػْ  هػػػاياتِ بْ أَ  نْ ِمػػػ الش 
 هػػػاوفُ جَ  لُ حِمػػػيَ  يػػػذاءِ الِ  نَ ِمػػػ فٌ نْ ِصػػػ 
 بْ تَػػػػػكَ انْ  ناياىػػػػاثَ  فػػػػػي فػػػػاؽٌ نِ  بٌ ذِ َكػػػػ 
 ىارورِ ُشػػػػػػ هػػػػػػارَ نَ  لٍ ْيػػػػػػلَ  فػػػػػػي حيػػػػػػكُ تُ وَ   
 بْ رَ الَعػػػ فػػػي يػػػرٍ خَ  ل  ُكػػػ هػػػانْ مِ  طيػػػرُ يَ وَ   
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 بْ ىَ َعْبَدُة الذ  /  الهجاء دبأ من
 

 
 هػػػػػػالَ  لٍ ْقػػػػػػعَ  فػػػػػػي اآلفػػػػػػاتُ  رُ كػػػػػػاثػَ تَ تػَ 
 بْ ىَ لػػػػذ  لِ  داً ْبػػػعَ  صػػػارَ  فيهػػػا بُ ْلػػػالقَ وَ  
 ةٍ زوَجػػػػػػػػػمْ مَ  ةٍ صػػػػػػػػػيدَ قَ بِ  هػػػػػػػػػاتُ ئْ جِ  وْ لَػػػػػػػػػ 
 بْ تَػكَ انْ  مػا ؽُ ز  َمػتُ  تْ قاَمػ ري,شاعِ مَ بِ  
 عٍ الِمػػػػ وؽٍ طَػػػػلِ  تْ قَ ِشػػػػعَ  دْ َقػػػػفػَ  تْ ن ػػػػجَ  
 بْ لَػقَ نػْ مُ بِ  روؼالحُ  ل  كُ  ىلَ عَ  تْ قَ صَ بَ  
 هػػػػػػػابِ يْ جَ  ةَ شػػػػػػػيقَ عَ  تْ صػػػػػػػارَ  ةٌ طانَ يْ َشػػػػػػػ 
 بْ نَ الػػػػػذ  وَ  فػػػػػاعيالَ  ثػػػػػلَ مِ  تْ لَػػػػػمايػَ تَ وَ  
 وىَهػػػػلْ لِ  صػػػػاؿٍ فِ انْ  قػػػػدَ عَ  تْ َعػػػػقػ  وَ  دقَػػػػ 
 بْ ضَ غَ  في رِ شاعِ المَ  ل  كُ  تْ قَ ل  طَ  دقَ  
 هُ دَ ْنػػػػػػػػعِ  تْ صػػػػػػػػارَ وَ  هُ رَ سػػػػػػػػاوِ أَ  تْ َقػػػػػػػػعَ لَ  
 بْ رَ الَ  فيػػػػػػػػوِ  بػػػػػػػػاً كاذِ  اب ػػػػػػػػحُ  عطيػػػػػػػػوِ تُ  ُِ 
 هػػػػػاوحَ رُ  مػػػػػىعْ أَ  واؿِ مْ الَ بِػػػػػ جػػػػػاءَ  دقَػػػػػ 
ـَ  هػػا,لَ  لبػػاً قَ  هػػا,لَ  سػػداً جَ    بْ َصػػتَ اغْ  قػػا
 ىػػػػػػػػػاقودِ نُ  د  َعػػػػػػػػػبػَ  قػػػػػػػػػاً رَ عَ  تْ بَ ب  َصػػػػػػػػػتَ وَ  
ـَ قَػػػػػ ىاقػػػػدِ نَ  فػػػػػي هػػػػايانُ كَ وَ     بْ كَ َسػػػػػانْ  ا
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 نػػػػػػاب  حُ  يػػػػػػاليلَ  فػػػػػػي هػػػػػػوداً عُ  تْ قَػػػػػػرَ حَ 
 
  
 الِقبَػػػػبْ وَ  ةِ ب ػػػػحَ المَ  رضِ أَ  ىلَػػػػعَ  تْ بالَػػػػ
  
 
 

 من أدب الهجاء / صرخة
 

 َصْوتاً  صاَحتْ 
 َمْسأََلةٍ  في
 َىز تْ 
 .. اَلمْعُمورَةْ  آذافَ 
 َصَرَختْ 

 َحْلقٍ  ِمنْ  َوْيلي يا
 قَػتَػَلتْ 
 .. َمْأثورةْ  َأْقواالً 
 َعَصَرتْ 
 ِللُْنثى َمْفهوماً 
 َلْوناً  َوَمَحتْ 
 .. ُصْورَةْ  َكَسَرتْ 
 َخَرَقتْ 
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 الص ْوتِ  ُجدرافَ 
 َمَحتْ 
 .. َكُأْسطورَةْ  كافَ  َقدْ  ُلْطفاً 
 َوَنَستْ 
 تَْأتيني كاَنتْ  َكمْ 
 .. َمْفطورَةْ  كاَنتْ  ِبُهدوءٍ 
 (بِْتهْوِفنْ ) ُتْدِمنُ  كاَنتْ  َكمْ 

 َأْفعالي
 .. َمْغفورَةْ  كاَنتْ 
 َغن تْ  َكمْ 
 َلْيلٍ  في َىمساً 
 .. َمْبرورَةْ  َأْلحاناً  َرَسَمتْ 
 زواجٍ  َذْنبُ  ما

 َغيّػَرىا
 .. َمْسعورَةْ  كُقرودٍ  صاَرتْ 
 بِل وراً  مَ ط  حَ  دْ قَ  تٌ وْ صَ 
 طاراتٌ إِ وَ 
 .. ةْ ورَ صُ  ىلَ عَ  قَ بْ تػَ  مْ لَ 
 قالت ما رْ ك  ذَ تَ أَ  مْ لَ  ال
 .. ةْ ورَ قارُ  سيأْ رَ  َفج تْ  ُمذ
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 من أدب الهجاء / نفور
 
  ذيالّ  نِ طْ البَ  ةُ لوءَ مْ مَ 
 شورْ القُ  ماكَ  عَ ميْ الجَ  حوييَ 
  هابِ  قىلْ تػَ  الفَ  قاً نُ عُ 
 ضورْ الحُ  عدوـُ مَ  رُ صْ الخَ وَ 
  نيد  ىَ  دْ قَ  هاراخُ صُ وَ 
  ِبُدورْ  راناً يْ جِ  د  ىَ  دْ قَ 
  ذاإِ  تيأْ يَ  جٌ ن  شَ تَ وَ 
  ورْ فُ نػُ  هابِ  ,ي  لَ عَ  تْ خَ رَ صَ 
 سلوبهاأُ  في ب  حُ  ال
 هاساسِ حْ إِ  في ءَ ؼْ دِ  ال
 ثورْ البُ  اليينُ مَ  هابِ وَ 
 ـٌ دَ عْ مُ  فيها مُ هْ الفَ 
 غورْ الث   د  ىَ  دْ قَ  وتُ الص  وَ 
  ناأَ  هانْ مِ  لٍ َمشاكِ بِ 
  دورْ أَ  مْ كَ وَ  دورُ أَ  ين  إِ 
 هاكالمِ بِ  ةٌ وبوءَ مَ 
 هافاقِ نِ بِ  ةٌ جونَ عْ مَ 
  جورْ يَ  ذا مْ كَ  ىابيرُ عْ تػَ 
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 هادومِ قُ  لَ بْ قػَ  تُ مْ صُ  مْ كَ 
 طورْ الفُ  اذىَ  في تُ يْ وبُلِ 
 
 

 / إلى ُشَوْيِعر  من أدب الهجاء
 
 سػػػاً لِ جْ مَ  بْ قػػػارِ تُ  الفَػػػ تَ أْ دَ تَػػػابػْ  تَ نْػػػأَ 
ػػػػلِ  كَ رفُػػػػحَ  تَ ْئػػػػجِ  وْ لَػػػػ ض  قُ نُػػػػخْ يَ  سِ ف  نػَ لتػ 
 نػػػػػػان  إِ  ,راً ِشػػػػػعْ  ؼَ رْ الَحػػػػػػ تَ رْ َكػػػػػذَ  ذاإِ وَ  
 ُصػػػػػػػػقُ بْ نػَ وَ  ص  غُػػػػػػػػنػَ  ان ػػػػػػػػإِ  وِ ِلػػػػػػػػقْ ثِ  نْ ِمػػػػػػػػ 
 هػػػيتَ نْ تػَ  ثُ ن ػػػخَ مُ  يػػػا حاً دْ َمػػػ تَ ْلػػػقػُ  وْ لَػػػ 
  قُ حَ ْسػػتُ سَ  جػػاءِ الهِ  سػػاحِ  فػػي ذاؾَ َكػػوَ  
 ةٍ ءَ نادَ بِػػػػػػػ مْ هُ وخَ ُجػػػػػػػ حُ َسػػػػػػػمْ تَ  ل  ظَػػػػػػػتَ وَ  
 ُفػػػػقُ نػْ يػَ  رٍ أْ فَػػػػ لِ ثْػػػػمِ كَ  كَ ْنػػػػمِ  ؼُ رْ الَحػػػػوَ  
  نػػػػػػػػػػاموعَ جُ  تَ يْػػػػػػػػػأَ رَ  ذاإِ  راؾَ نَػػػػػػػػػػ ان ػػػػػػػػػإِ  
 قُ َهػػػػػػػػنػْ تػَ وَ  كِ كْيػػػػػػػػالر  بِ  ؾَ رِ ِشػػػػػػػػعْ بِ  تيأْ تَػػػػػػػػ 
 

 
 راً جِ ْضػػػػمُ  الً وْ قَػػػػػ قػػػػوؿُ يَ  كَ ْنػػػػمِ  نُ طْ الػػػػبَ 
  قُ بِػػػػػػػػػػقْ بػَ يػُ وَ  نػػػػػػػػػػاآذانِ  ىْ لَػػػػػػػػػػعَ  ويْهػػػػػػػػػػيػَ  
 ةً دَ صػػػػػيْ قَ  تَ ْقػػػػػطَ نَ  وْ لَػػػػػ رٍ طْ َسػػػػػ َأِحمػػػػارَ  
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  قُ َعػػػػنػْ يػَ  نٍ يْ بَػػػػػ رابُ غُػػػػ ,يػػػػوفُ العُ  فػػػػوغْ تػَ 
 ىْ رَ الػػػوَ  كَ ْنػػػمِ  الػػػذي نِ َفػػػالعَ  ةَ لَػػػتػْ كُ  يػػػا 
 ُتطَب ػػػػقُ  دورُ الص ػػػػوَ  كَ ماعَ َسػػػػ شػػػػىخْ تَ  
 حيتَ ْسػػػػػنَ  ؾَ جػػػػػودِ وُ  نْ ِمػػػػػ نّػػػػػاأَ بِ  ىْ رَ تَػػػػػػوَ  
 َبقُ تَػػػػػػػػػػدْ  فينػػػػػػػػػػاوَ  تيأْ تَػػػػػػػػػػ فْ أَ  ُتِصػػػػػػػػػػر  وَ  
 مػػػػاكَ  فَػػػػػَزعٌ  نػػػػاموعَ جُ  صػػػػابَ أَ  ىت ػػػػحَ  
  تَػَفت ػػػػػػػػقُ  جػػػػػػػػوهُ الوُ وَ  حػػػػػػػػَزفُ يَ  ل  الُكػػػػػػػػوَ  
 ةٍ رَ هْ َسػػػػػػػػبِ  صػػػػػػػػيدِ قَ لْ لِ  عُ مَ ْسػػػػػػػػتَ وَ  تيأْ تَػػػػػػػػ 
 ِرؽُ ْسػػػػػػػػػتَ  نّػػػػػػػػامِ  يػػػػػػػػػاتِ بْ الَ  لُ ج  َسػػػػػػػػتُ وَ  
 نػػػػاموعَ جُ  تَ يْػػػػأَ رَ  وْ لَػػػػ كَ لُػػػػقْ عَ  ج  ُضػػػػيَ وَ  
 ُتشػػػػَنقُ  كَ لبِػػػػقَ زٍف بِ وفػػػػي ُحػػػػ ,رحػػػػىفَ  
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 القلبكاسرة 

 
  الص قيعُ  ِزؿُ نْ يػَ وَ 
 اّلذي بيلْ قػَ  في
 .. الِمعا عاالً اشتِ  كافَ 
 وِ تِ َكَسرْ  ما عدِ بَ  نْ مِ 

 .. القاِبعا الُبرودَ  صارَ 
 َسعَدهُ  ِمنوُ  تِ َسَرقْ 
  َوُروَحوُ  ُحب وُ وَ 

 َدَىسِتِو,
 .. الياِفعا الَخفوؽَ  كافَ 
 ةٍ قَ رْ ِبحُ  وِ تِ ف فْ جَ 
 ِعنَدهُ  ساً َشمْ  تِ سْ َطمَ 
 رَهُ دْ بَ وَ 
 .. َسعى وما هُ رَ طْ سَ وَ 
 ةٍ قَ صْ بَ بِ  توِ عْ ط  قَ 
 عٍ واقِ  نْ مِ 
 وِ تِ لْ كَ َر 
 هُ ندَ عِ  كافَ  الُحب  وَ 

 .. عارائِ وَ  ُمَقد ساً 
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 راؽْ الفِ  وـُ يَ 
 لِتوِ قُ  قد
 وُ لَ  بٍ لْ قػَ  في تِ قْ حَ سَ 
 وُ تينَ وَ  ريَدُه,وَ 
 .. صَبعاإِ  ذاؾَ كَ  داً يَ 

 
 
 

 إلى ىاجرة
 
ػػػػػػػػػرِ  فػػػػػػػػػي يُػَؤل ػػػػػػػػػبُ  رٌ ْكػػػػػػػػػفِ   ِفكػػػػػػػػػَرةً  التػ َفك 
 الويْ طَػػػػػػػػػػ دوءِ الُهػػػػػػػػػػ رَ ِفْكػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػػابِ  ايػػػػػػػػػػعْ أَ  
 ؽٌ وَ ط ػػػػػػػػػػمُ  الـُ الظ ػػػػػػػػػػوَ  قُ خُفػػػػػػػػػػيَ  بُ ْلػػػػػػػػػػالقَ وَ  
ػػػػػػطورِ  فػػػػػػي رُ نُشػػػػػػيَ  الُحػػػػػػزفُ وَ     الويْ َعػػػػػػ الس 
 هافِ يْ َسػػػػػػػػػػػ نْ ِمػػػػػػػػػػػ ةٍ َعػػػػػػػػػػػوْ لَ بِ  ؤادُ الُفػػػػػػػػػػػ ذابَ  
  تػػػػػػػػػػػػػيالقْ تػَ  وِ روِقػػػػػػػػػػػػػعُ  ميػػػػػػػػػػػػػعَ جَ  تْ لَػػػػػػػػػػػػػتػَ قػَ  
ـَ الغَػػػػػػػػػػػ تِ غَػػػػػػػػػػػرَ فػْ أَ وَ  تْ غابَػػػػػػػػػػػ   ةٍ رَ ْفػػػػػػػػػػػحُ بِ  را
 ويالْهػػػػػػػػػػػػتػَ  وِ عاعِ ُشػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػوطَ خُ  تْ داَسػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػعْ  َبريػػػػػػػقَ  َجػػػػػػػز ت   وُ وَحػػػػػػػرُ  تْ ص ػػػػػػػقَ  رِ الش 
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 ديالْنػػػػػػػقِ  نػػػػػػػالَ  تْ رَ َسػػػػػػػكَ  ,تْ رَ ىػػػػػػػاجَ  دْ قَػػػػػػػ
 وىالَهػػػػػػػػ ل  ُكػػػػػػػػ هػػػػػػػػالِ وْ قَ بِ  بػػػػػػػػوحُ تَ  تْ كانَػػػػػػػػ 
 ليالذْ تَػػػػػػػػػػػػػ ىادَ ْعػػػػػػػػػػػػػوَ  بػػػػػػػػػػػػػيلْ قَ لِ  طػػػػػػػػػػػػػيعْ تػُ  
 تيحػػػػػػػالَ  فػػػػػػػي بٌ واِجػػػػػػػ ِفراقُػػػػػػػكَ  تْ قالَػػػػػػػ 
 ويالطَػػػػػػػػ تُ ثْػػػػػػػػكَ مَ  دْ قَػػػػػػػػ ينّ أَ بِػػػػػػػػ تْ َسػػػػػػػػنَ وَ  
 َدهُ َوْجػػػػػ تْ نَػػػػػفػْ أَ  بِ ْلػػػػػالقَ  َكَسػػػػػَرْت َجمػػػػػاؿَ  
 حػػػػػػػػػػػػػػويالتَ  نػػػػػػػػػػػػػػاب  حُ  نْ َعػػػػػػػػػػػػػػ َتَحو لَػػػػػػػػػػػػػػتْ وَ  
 ىاعػػػػػػػػػدَ بَ  واىػػػػػػػػػاىَ  فػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػيتْ قػَ رَ غْ أَ  دْ قَػػػػػػػػػ 
 قلػػػػػػػػػيالتَ  وِ بِػػػػػػػػػ تْ َضػػػػػػػػػمَ  جػػػػػػػػػاةِ الن   لَ ْبػػػػػػػػػحَ  
 وُ وَحػػػػػرُ  تْ نَػػػػػفػْ أَ  قِ ْشػػػػػالعِ  ضػػػػػياءَ  تْ رَ َسػػػػػكَ  
  والطُبُػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػيدِ القَ  وؽَ فَػػػػػػػػػػػػ ي ػػػػػػػػػػػػَأتْ قَ تػَ وَ  
ػػػعرِ  َجميػػػعَ  تْ نَػػػعَ طَ    وىالَهػػػ تِ َضػػػهَ جْ أَ  الش 
 الصػػػػػػػػػػػيْ أَ وَ  َرةً ُبْكػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػوعيدُ  َفَجػػػػػػػػػػػَرتْ  
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 إلى جميلة
 

 َضػػػػػهانَػبْ  كػػػػػيحْ يَ  الػػػػػَورِدي   بِػػػػػوِ  َخػػػػػد  
 اِليمػػػاءِ  فػػػي نِ يْ نَػػػػالَعيػْ  فػػػي الَمجػػػدُ وَ  
ػػػػػػعرِ  َوُقصاَصػػػػػػةُ    ِقَصػػػػػػةٌ  الر ىيبػػػػػػةُ  الش 
 نَقػػػػػػػػػاءِ  نِ ِبُحْضػػػػػػػػػ رٍ طْيػػػػػػػػػبِتَػقْ  ُكِتبَػػػػػػػػػتْ  
 بِػػػػػوِ  ُسػػػػػِكَبت ُنهػػػػػا,بيػْ جَ  الر حيػػػػػقِ  ِزؽ   
 ِغنػػػػػػػػػاءِ  تَ قْػػػػػػػػوَ  قػػػػػػػػاعِ يْ الِ  نَ ِمػػػػػػػػ وحٌ رُ  
 َنَمػػػػػتْ  ناياىػػػػػاثَ  فػػػػػي جِ َسػػػػػفْ نػَ البػَ  ةُ غَػػػػػلُ  
 الَوض ػػػػػػػاءِ  رِىػػػػػػػاثَػغْ  ةَ صػػػػػػػيدَ قَ  َكَتبَػػػػػػػتْ  
 وىالَهػػػػػ َري  ْصػػػػػخَ بِ  ويرٌ دْ تَػػػػػ  ُ الػػػػػنػ قْ وَ  
 يػػػػػػػػػػػاءِ لْ العَ  نَ ِمػػػػػػػػػػػ مٌ ْسػػػػػػػػػػػرَ  وُ فهوُمػػػػػػػػػػػمَ  
 ىاَشػػػعرِ  لُ سػػػابِ  المػػػاءُ  س  َمػػػيَ  مْ لَػػػ ولَػػػ 
 لِػػػػػػػػػػداءِ  يػػػػػػػػػػاهُ المِ  لػػػػػػػػػػكَ تِ  و لَػػػػػػػػػػتْ حَ تَ لَ  
 ِإفاَضػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َكَربيِعنػػػػػػػػػػػػػػػػا افِ ؤَ بُػػػػػػػػػػػػػػػػػؤْ البػُ  
  ماءِ َسػػػػػػػ عِ َسػػػػػػػبْ  وؽَ فَػػػػػػػ نانػػػػػػػاً جِ  َرَفعػػػػػػػا 
 خػػػاِرؽٍ  فٍ ْصػػػوَ  ُغلُػػػو   صػػػيدُ القَ  سَ يْ لَػػػ 
 َدىػػػػػػػاءِ  وفِ دُ بِػػػػػػػ رٌ ِشػػػػػػػعْ  ٌع,واِقػػػػػػػ وَ ُىػػػػػػػ حولها 
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 هػػػػػارامَ غَ وَ  ىػػػػػاأَ فْ دِ  رُ ثُػػػػػػنْ تػَ  دِ رْ البَػػػػػػ فػػػػػي
 يػػػػاءِ فْ الَ  ىْ لَػػػػعَ  ةٌ دَ ي  َسػػػػ فِ يْ الص ػػػػ فػػػػي 
 هِ رِ ْصػػػػػػػعَ  دُ ي  َسػػػػػػػ مػػػػػػػوؽُ رْ المَ  هػػػػػػػاوامُ قَ وَ  
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ عْ الَ  لِ كاُمػػػػػػػػػػػػػػػػتَ بِ  ةٌ ثػػػػػػػػػػػػػػػػارَ يْ قِ  
 ىػػػػػػػػػػػػػػارِ ثْ نَ بِ وَ  ىادِ صػػػػػػػػػػػػػػيْ قَ بِ  ةٌ ىوبَػػػػػػػػػػػػػػوْ مَ  
 واءِ ْجػػػػػػػػػػػالَ وَ  فػػػػػػػػػػػاظِ لْ الَ  ةُ حَ صػػػػػػػػػػػيْ فَ وَ  
ـَ ِسػػ َقػػتْ لْ أَ    وِ بِػػ تْ طادَ اْصػػفَ  ظِ ْحػػالل   ها
 َعنػػػػػػاءِ  وفِ دُ بِػػػػػػ لػػػػػػيقْ عَ  مػػػػػػاكَ  بػػػػػػيلْ قػَ  

  
 
 

 في دولتي

 
  تيلَ وْ دَ  في
 ىادَ نْ عِ  طُ ط  خَ تُ  ةٌ فَ شَ 
 .. البْ قِ انْ  حاؿَ 
 هابِ  دفوفٌ مَ  لدُ الجِ وَ 
 ..  بابْ الض   ثلُ مِ  مٌ ناعِ  وَ ىُ 
  فورافِ صْ عُ  دافِ هْ نػَ 
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 ذيالّ  رِ طْ العِ  ر ةِ جَ مَ  حتَ تَ 
 .. ذابْ عَ ِلل أساساً  طيعْ يػُ 
  تيلَ وْ دَ  في
 مٍ قائِ  رٍ مْ أَ  ل  كُ  رُ يػ  غَ تػُ  تْ قامَ 
  هانْ مِ  ج  ضُ يَ وَ 
 ..  بابْ للش    ٍ يْ طَ  ل  كُ 
 ىارَ وامِ أَ  تْ طَ عْ أَ 
  وىالهَ  تِ غَ رَ فػْ أَ وَ 
ـِ الغَ  َدساتيرَ  تْ مَ سَ رَ   ..  وابْ صَ  البِ  را
 يػ َرتْ غَ  دْ قَ  طيرائِ خَ وَ 
 تْ رَ طَ يْ سَ  دْ قَ  نيدائِ مَ بِ 
 تْ تَ أَ  قالميأَ  نودِ جُ لِ 
 ..  ارتيابْ  ناقيدَ عَ  تْ مَ رَ وَ 

  رِ كْ الفِ  مودَ جُ  َقص تْ 
  وىالن   وحِ بَ  في
 .. يابْ سِ انْ  فيها ,تْ َلَ َلْ تَ وَ 
  دوداً حُ  تْ عَ طَ قَ 
 َوعدًا لها تْ زَ نجَ أَ 

 ..  رابْ طِ اضْ  آفاقيبِ  َسو تْ 
  تيلَ وْ دَ  في
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  وىالهَ  ينَ وانِ قَ  َسن تْ 
 ىاعدِ بَ  نْ مِ  تْ ظَ قَ يػْ تػَ اسْ وَ 
 .. رابْ سَ  َمَحتْ  لوبِ القُ  ل  كُ 
 الغراـِ بروِحها وانينَ قَ  تْ َكَتبَ 
 .. يابْ الغِ  ح ِ وَ  نْ مِ  وُ آَوتْ 
 غانيالَ  مناديلَ  تْ مَ رَ وَ 
 ..  وابْ الص   مَ هْ فػَ  تْ رَ يػ  غَ 
 ساءِ المَ  لَ راتيْ تَ  تْ حاكَ 
 ..  تابْ الكِ  ديسِ قْ تػَ  حَ بْ صُ وَ 
 رافَناعْ أَ  تْ رَ يػ  غَ  دْ قَ 
  عاداتِنا نالَ  تْ حَ مَ وَ 
 .. الِعتابْ  ساليبَ أَ  تْ حَ سَ مَ 
  دِ صائِ القَ  َقوانينَ  تْ رَ شَ نَ 

 ناكانَ ْر بػُ  تْ َحر كَ 
  ناوزانَ أَ  تْ رَ يػ  غَ  دْ قَ 
 نالَ  ُجَملٍ  لىإِ  تْ تَ أَ وَ 
 ..  الر قابْ  ُكل   زَيػ َنتْ  دْ قَ 
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 شاعرة إلى
 

 َفصػػػػاَحةً  الَكػػػػالـِ  روحِ  َعلَػػػػى َتُصػػػػب  
 ِسػػػػجاال الَقصػػػػيدِ  َمعنػػػػى مػػػػا تُػَعػػػػر ؼُ  
 هُ َوُحلػػػػػػػػػػوُ  الَبيػػػػػػػػػػافِ  ُكػػػػػػػػػػل   بالَغُتهػػػػػػػػػػا 
 َكمػػػػػاال َيطيػػػػػبُ  ِمنهػػػػػا َسػػػػػَجعٌ  كمػػػػػا 
ػػػعْ  حػػػورِ بُ  َوَعػػػزؼُ    ةٌ كايَػػػحِ  هػػػانْ مِ  رِ الش 
 حػػػػػػػػاال ةِ دَ صػػػػػػػػيْ القَ  وازينَ َمػػػػػػػػ خ  ُضػػػػػػػػتَ  
 ةً زالَػػػػػػػػجَ  روؼَ الُحػػػػػػػ طػػػػػػػيعْ تػُ  ةٌ َقػػػػػػػم  نَ مُ  
 االبَػػػػػػػػػوَ  بػػػػػػػػػاً لْ قػَ  سػػػػػػػػػاسِ حْ الِ بِ  نُ ي  زَ تُػػػػػػػػػػ 
 وِ ِضػػػػػػػػرْ أَ بِ  بػػػػػػػػوحُ تَ  تْ قاَمػػػػػػػػ ذاإِ  رٌ ثْػػػػػػػػػنػَ وَ  
 يػػػػػػػػػػاالخَ  ضُ فػػػػػػػػػػيْ يَ  راً طْػػػػػػػػػػعِ  وُ ُمػػػػػػػػػػد  قَ تػُ  
 ةً ضػػػػارَ نَ  فػػػػيضُ تَ  مْ َكػػػػ عػػػػانيالمَ  مِ ْلػػػػعِ بِ  
 مػػػػػاالتِ اكْ  بػػػػػوحُ تَ  مْ َكػػػػػ ظٍ ْفػػػػػلَ  كيػػػػػبِ ْر تػَ بِ  
ـِ الغَػػػػػػػػػ دَ ناشػػػػػػػػػيْ أَ  قػػػػػػػػػوؿُ تَ     هاِضػػػػػػػػػبْ نَ بِ  را
  الالدَ  دًا,هْ َشػػػػػػ ب  َصػػػػػػ فيػػػػػػوٍ  بيػػػػػػرِ عْ تػَ بِ  
 تػػػػاً باغِ مُ  لُْعبػػػػاً  فػػػػاظِ لْ الَ  فػػػػي بُ َعػػػػلْ تػَ وَ  
  قػػػػػػػػػاالمَ  ؼ  زُ تَػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػايْ نػَ يػْ عَ  رابِ عْ إِ بِػػػػػػػػػ 
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 ر ةً َجػػػػػػمَ  هػػػػػػانْ مِ  صػػػػػػارَ  طٌ سػػػػػػيْ بَ  رٌ ْحػػػػػػبَ وَ 
 هػػػػػاالتِ ابْ  ويػػػػػلَ الط   غن ػػػػػى دْ قَػػػػػ رُ واِفػػػػػوَ  
ػػػػػػ م  َضػػػػػػ زٌ َجػػػػػػرَ  مػػػػػػاكَ    ةً ب ػػػػػػحَ مَ  ريعَ الس 
 جػػػػػاالتِ ارْ  لِ مْيػػػػػالجَ بِ  فػػػػػاً فيْ خَ  تْ ط ػػػػػغَ وَ  
 ةً َمػػػػػػكْ حِ  ةِ وايَػػػػػػالر   فاصػػػػػػيلَ تَ  طػػػػػػيعْ تػُ وَ  
 الالَجػػػػػػػ ديػػػػػػػدَ المَ  طػػػػػػػيعْ تػُ  هػػػػػػػالِ كامِ بِ  
 يواِطر َخػػػػػػػػ فػػػػػػػػوؽُ تَ  هػػػػػػػػانْ مِ  ةٌ رَ خػػػػػػػػاطِ وَ  
 قاالتِ اْسػػػػػػػ بُ ديْػػػػػػػالَ  وُ ْنػػػػػػػمِ  بٌ دَ أَ  هػػػػػػػابِ  
 ىادَ نْ عِ  عرَ الش   رُ حضُ يَ  سٌ يْ قػَ  جاءَ  وْ لَ وَ  
 الالتِ اْعػ ريضِ الَقػ ضِ يْ فَػػ نْ ِمػ قُ شَ يَػعْ سَ 
 َمهػػػػػػاظْ نَ  عُ مَ ْسػػػػػػيَ  كػػػػػػافَ  وْ لَػػػػػػ ةٌ رَ تَػػػػػػػنْ عَ وَ  
 الالتِ اْخػػػ وادِ الَجػػػ وؽِ فَػػ نْ ِمػػػ قُ عَ ُيْصػػسَ  
  هػػػػاَسػػػػطرًا لَ  ىأَ رَ  وْ لَػػػػ يب ػػػػنَ تػَ المُ  مػػػػاكَ  
  الالِحػػػانْ  الـِ الَكػػػ ؿِ وْ َىػػػ نْ ِمػػػ ل  حَ نْ يػَ َسػػػ 
  ىادَ ْنػػػعِ  كػػػافَ  وْ لَػػػ اسَ و  نُػػػػ بػػػوأَ  ذاؾَ َكػػػ 
 حػػػاالتِ ارْ  صػػػيدِ القَ  لِ ْعػػػفِ  نْ ِمػػػ لُ حَ رْ يػَ َسػػػ 
 رِىاِشػػػػػػػعْ بِ  ضػػػػػػػيعُ يَ  تْ ل ػػػػػػػىَ  ذاإِ  زارُ نِػػػػػػػ 
 مػػاالتِ احْ  كػػافَ لَ  تْ جػػاءَ  ولَػػ رويػػ ُ دَ وَ  
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 وُ َقػػػحيػْ رَ  طػػػيعْ يػُ  سػػػاسِ حْ الِ  رُ َمػػػثَ  هػػػابِ 
ػػػػ طػػػػيعْ تػُ  ُجَمػػػػلٌ  هػػػػابِ    ِغػػػػالال طورَ الس 
ػػػػػ يػػػػػوـَ غُ  ز  ُهػػػػػتػَ    َبريَقهػػػػػا طػػػػػيعْ تػُ  عرِ الش 
 عػػػػػػػػػاالفِ انْ  زيػػػػػػػػػدُ تَ  اً دّ ِجػػػػػػػػػ نيقُ صػػػػػػػػػعَ تَ وَ  
 

 

 ةٍ تابَػػػكِ  فػػي داً جاِمػػ ريْبػػػحِ  صػػارَ  وْ لَػػوَ 
 بػػػػاالالحِ  مػػػػودِ الجُ  رِ ْئػػػػبِ  ىلػػػػإِ  قيلْ تػُ َسػػػػ 
 وِ ِلػػػػىْ أَ وَ  كػػػػودِ الر   فػػػػي قىبْ أَ َسػػػػ يػػػػفَ كَ وَ  
 زاالغَػػػػػػػػػ تْ فاقَػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػافِ يْ عَ  هػػػػػػػػػابِ  ف  إِ وَ  
 وُ ب ػػػػػػػػلُ  رُ ِصػػػػػػػعْ تػَ وَ  بػػػػػػػيلْ قػَ  وىنَػػػػػػػ ز  ُهػػػػػػػتػَ  
 يػػػػػػػاالتِ اغْ  نىَأفْ َسػػػػػػػ هػػػػػػػايْ نػَ يػْ عَ  عارِ ْشػػػػػػػأَ بِ  

  
 
 
 صنم

 
 مْ لَ القَ  ِسر   نْ مِ  كَ عطيْ أُ  
 ـْ دَ عَ  نْ مِ  تيأْ يَ  ءَ يْ شَ  ال
 الً كامِ  اً بّ حُ  كَ عطيْ أُ 
 مْ نَ الص   تُ مْ صَ  مالِ  ذاً إِ فَ 
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 ىوَ الهَ بِ  كَ بَ لْ قػَ  خ  ضُ أَ وَ 
 ـْ دَ صَ  يْ لِ  روداً بُ  طيعْ تػُ 
 تيرَ هْ سَ  ياليالل   نَ يْ بػَ 
 ـْ رَ تػَ حْ مُ  بٍ لْ قَ بِ  طيعْ تػُ 
 وىالهَ  رِ عْ شِ  في رويكَ تَ 
 مْ مَ لُ لِ  عراً شِ  عطيوِ أُ 
 مٌ قائِ  ؾَ ندَ عِ  وـُ الن  وَ 
ـُ تَ وَ   مْ نَ الغَ كَ  وماً نَ  نا
 مْ كَ  حساسِ الِ  دَ بارِ  ايَ 
 ـْ رَ وَ  يا بيلْ قػَ  تَ يْ يػَ عْ أَ 
 خٌ راسِ  ضَ ناقُ الت   ف  إِ 
 ـْ دَ طَ اصْ  وِ بِ  كَ نْ مِ  وؿُ القَ وَ 
 ةٍ ص  قِ بِ  موجُ يَ  بٌ ذِ كَ 
  مْ الر مَ  آالؼِ بِ  تْ كَ ُحبِ 
 رٍ شاعِ مَ بِ  نيتَ رْ يػ  حَ 
 ـْ دَ القَ  حتَ تَ  هافاقِ نِ بِ 
 اعِتذارًا ُمفزِعاً  طيعْ تػُ 
 ـْ دَ تَ احْ  دِ قَ  نوُ مِ  بُ نْ الذ  
 ةٍ سالَ رِ  فَ لْ أَ  مسوفَ خَ 
 مْ مَ الهِ  فيها هاتُ لْ سَ رَ أَ 
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 هاولَ حَ  لبيقَ  تَ نْ يػ  زَ 
ـْ  وحاً رُ  تُ لْ تػَ قػَ وَ   للس َأ
 نين  إِ  كَ ب  حُ  لِ جْ أَ  نْ مِ 
 مْ هَ نػَ  في يبّ حُ  تُ عطيْ أَ 
 نيد  ىَ  ؾَ رودَ بُ  نْ كِ لَ 
 مْ لَ ظَ  دْ قَ  كَ ضِ بْ نػَ  يابُ غِ وَ 
  ةٌ عوبَ لْ أُ  ماكَ  ناأَ وَ 
 مْ مَ قِ  الخاوي كَ ب  حُ  في
 ةْ يَ آتِ  ين  إِ فَ  رْ ظُ نْ فا
 ـْ دَ الن  بِ  كَ لَ قْ عَ  ل  شُ أَ سَ 
 ذيالّ  ب  الحُ  بُ رِ ضْ أَ سَ وَ 
 ـْ رَ كَ  نْ مِ  حاً يْ رِ  م  شَ  ما
 ةً ي  دِ بَ أَ  ةً نَ عْ لَ  يا
 مْ نَ تػَ  الفَ  تُ يْ تػَ أَ  ينّ إِ 
 تْ ُحر كَ  ما ةً رَ خْ صَ  يا
  ـْ أَ تَ الْ  هالَ وْ حَ  رُ مْ الجَ وَ 
  ذاً إِ  يبّ حُ  ُكنْ تَ  مْ لَ  امَ 
 ـْ رَ الهَ  سِ أْ رَ  ىْ لَ عَ  سْ لِ اجْ فَ 
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 ُعْمري َأَملُ 

 
 كِ عطيْ أُ  بيلْ قػَ 
 .. ُعْمري ماكَ 
 ُحّباً  تَػَوض يفػَ 
 .. ِعْطري ِمنْ 
 َعل ي
 ُشعورٍ  َأْوجِ  في
 .. ِشْعري ِمنْ 

 فَػَرحٍ  ِمنْ  َأْفكاري ِصْيغي
 وَأنِْيري
 .. َكاْلَبْدرِ  َلْيلي ِحْلَكةَ 
 ُحْزني ُفض ي
 َوانْػَتشري َبلْ 
 .. َفْجرِ  َعلى يَػْقتاتُ  َأَمالً 
 َشاِمّياً  ُفال   ْىدينياو 
 .. بِالط ْهرِ  َمْلى َأْيدٍ  ِمنْ 
 َصْوتٍ  ِمنْ  َمو االً  َغن ي
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 .. َصْدري في ِضْيقاً  َأثْػَلجَ  َكمْ 
 َزْوبَػَعةٌ  َكمْ 
 ليوْ حَ  َىب تْ 
 .. َبْحري في قاً يْ َعمِ  َوَغرِْقتُ 
 ِجْسراً  يْ لِ  يُمد  
 َزْىرٍ  ِمنْ 

 .. الد ْىرِ  ظُْلمِ  ِمنْ  ُضّميني
 َحْولي َوَضعي
 ُحْلواً  َطْوقاً 
 .. َزْىرِ  ِمنْ  َأْنواعٌ  فيوِ 
 بَػْردي ويحْ يَ , اً ُسْهد ُفك ي
 .. الُعْذري بِالُحب   َغط يني
 َيْحوي قَػْلبٍ  ِمنْ  ءٍ وبِدؼْ 
 .. ِسْحرِ  في َحنافٍ  َأْطيابَ 
 َظْمآفٌ  ُعْمري
 َأَملٍ  ِمن
 .. ريُعمْ  في يَػْنبوعاً  ُصب ي
 الً قَػوْ  لي وليقُ 
 وٍ يْ فِ  نْ مِ 
 .. َقْدري َسنا زدادُ يَ  وُ نْ مِ 
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 يمّ أُ 

 
  قٌ عاشِ  ناأَ 
 كاءْ البُ  ىت  حَ 
 واءْ الهَ  ناديكِ أُ  ينّ إِ 
 ضاءْ الفَ  ناديكِ أُ  ينّ إِ 
 ماءْ الس   كِ كُ باِر تُ  مْ كَ لَ وَ 
 يوفٍ عُ  في رٌ سيػْ أَ  ينّ إِ 
 ضاءْ القَ  وُ لْ حُ  هابِ  مْ كَ 
ـٍ نْ أَ بِ  فورٍ صْ عُ كَ  ينّ إِ   ّنيغَ يػُ  غا
 ناءْ الهَ  قِ فْ خَ  ىْ وَ ىَ  في
 كاءْ البُ  ىت  حَ  قٌ عاشِ  ناأَ 
 جودْ الوُ  ناديكِ أُ  ينّ إِ 
 ماءْ الس   ب  رَ  لىإِ  دعوأَ 
 ذيهَ فػَ  نيعْ مَ اسْ فَ  ب  رَ  يا
 ناءْ الهَ  ياتِ آِل  عٌ بْ نػَ 
 كاءْ البُ  ىتّ حَ  قٌ عاشِ  ناأَ 
 كاءْ البُ  بِ لْ القَ  نِ عَ  ّفيكُ 
  دورِ البُ  ل  كُ  هٌ كارِ  ناأَ 
 ساءْ الن   حلىأَ  يا داؾِ فِ 
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 سوريا

 
 
 سماءَ الَ  ظُ حفَ أَ  ال أنا
 .. نيظُ َتحفَ  سماءُ الَ فَ 
 نييْ عَ  نٌ حاضِ  كِ ولُ قَ فػَ 
 .. نيُمدُ  تيوَ بػْ رَ  لَ َجم  وَ 
 لٍ ُجمَ  في جِ نْ ارِ الن   بَ وكِ مَ  س سَ أَ وَ 
 .. نيُسفُ  في واجَ مْ الَ  كِ يمِ غَ بِ  تِ ُقدْ وَ 
 ىوزْ أَ  سٍ فارِ كَ  تُ رْ صِ وَ 
 .. نيدَ بَ  ىْ لَ عَ  ِتشرينٌ  عارِ شْ الَ  رُ تػَ فػْ دَ وَ  كِ يْ لَ عَ 
 ةٍ يَ سِ مْ أُ وَ  رٍ كْ فِ  في ؼَ رْ الحَ  تِ لْ مَ حَ 
ـَ وَ   .. نِ الُغص ىلَ عَ  راً مَ ثَ  هِ دِ جْ مَ بِ  قا
 زافٍ وْ أَ  سبيحِ تَ  نْ مِ  رَ دْ الص   تِ شْ قَ نػَ 
ـَ وَ   .. نيُحصْ  ماكَ  ديتَ وَ  في ثرُ الن   ىا
 لِ يْ لَ  في ورِ الن  كَ  هاهُ جْ وَ  لَ ل  تَػهَ  بٌ لَ حَ  ناىُ 
 لِ يْ خَ  ىْ لَ عَ  ةٍ كَ مالِ كَ  هابَ كَ وْ كَ  تِ ِزدْ  صٌ مْ حِ وَ 
ـٌ وَ   .. والَعَلنِ  رطوسَ طَ  في حرِ البَ  ِسر   فيكِ  شا
 رٌ رَ دُ  هابِ  صاؼٍ فْ صَ  ب  حُ  ةِ ي  قِ الذِ بِ  فيكِ وَ 
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 .. نِ مَ الز  وَ  راتِ يْ خَ لْ لِ  يرِ الد   راتِ فُ  نْ مِ  ؾُ ر  ُتحَ 
 رٍ مْ أَ  ىْ لَ عَ  دْ عُ قْ تػَ  مْ لَ وَ  يانْ الد   كِ لَ  تْ قامَ  مْ كَ وَ 
 رٍ بْ صَ  في طابَ قْ الَ  قَ سابَ  دٍ جْ مَ لِ  هاتُ ي  حِ تَ 
 .. الِمَحن ىلَ عَ  وىلْ البػَ  ىلَ عَ 
 وىلْ الس   نَ مِ  فيها ما ِزدتِ  رعادَ وَ 
 .. نِ طَ الوَ  ةِ راقَ شْ إِ  نْ مِ  قِ فْ الخَ  ماةُ حَ 
 وىجْ الن   نَ مِ  فيها ما عَ بْ الن   تِ َلَفظْ  ةٌ رَ طِ يْ نػَ قػُ 
 .. الَوَىنِ  وىنَ  تْ زالَ  دْ قَ  فيكِ  تْ تَػَغن   داءٌ ويْ سُ 
 ةْ كَ رَ شتػَ مُ  حافِ لْ الَ  في شاءِ نْ الِ  ىلَ عَ  ليشْ وقامِ 
  ةْ كَ سَ حَ لْ لِ  جارُ شْ الَ  تْ صاحَ  بَ لِ دْ إِ بِ 
 .. نِ جَ الش   وىنَ  تْ زالَ  دقَ وَ 
 عجمٌ  لْ بَ  عرابُ الَ وَ  سماءُ الَ  عُ ركَ تَ  كِ لِ ثْ مِ لِ 
 .. والز َمنِ  اريخِ الت   في يسَ لَ  كِ ثلُ مِ وَ 
 تيدَ ي  سَ  كِ يْ نػَ يػْ عَ  في ي ُ العَ  حلويَ وَ 
 .. نِ فَ الكَ  ؿُ غزَ مِ  ىحت  وَ 

 ىارْ بػ  خَ فَ  َأنيسافٌ 
 نيغْ يػُ  وال نْ سمِ يُ  ال قَ شْ العِ  ف  أَ بِ 
 ئْ فِ االد   هانِ ضْ حُ  في وىسِ 
 وجوري   ُفل   في ارِ الد   ينُ ياسمَ  قٍ فْ خَ بِ 

   .. والوطنِ  لوافِ الَ  ةُ صفورَ عُ  كما
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 حبيبة يا
 

 
 يػػػػػػػػػونيعُ  شػػػػػػػػػيَأرْ  ةُ بَػػػػػػػػػبيْ حَ  يػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػاأَ 
 نػػػػػػػوفِ الحَ  بػػػػػػػيلْ قػَ وَ  روحػػػػػػػيلِ  ذاؾَ َكػػػػػػػ 
 مػػػػػػػػػػػػػػاؿِ الجَ  ذاَهػػػػػػػػػػػػػػبِ  ذوبَ أَ  اّل أَ بِػػػػػػػػػػػػػػ 
 نػػػػػػػػػػونيجُ  ض  ُحػػػػػػػػػػيَ  لبػػػػػػػػػػيقَ  ن  ِكػػػػػػػػػػلَ وَ  
 مػػػػػػػػانيأَ  يل ػػػػػػػػكُ وَ  حػػػػػػػػديوَ  ناديػػػػػػػػكِ أُ  
ػػػػػػػػػ سَ بػػػػػػػػػيْ حَ  كػػػػػػػػػوفَ أَ  الّ أَ بِػػػػػػػػػ   كوفِ الس 
 روؼٌ ُحػػػػ طػػػػوؼُ تَ  لبػػػػيقَ  رِ ْمػػػػجَ  لػػػػىعَ  
 يػػػػػػػوفِ العُ  هػػػػػػػذيلِ  روؼُ الُحػػػػػػػ تػػػػػػػوؽُ تَ  
 مٍ تػػػػػػػػػػػيْ يَ  مٍ جْ نَ َكػػػػػػػػػػػ ريْمػػػػػػػػػػػعُ  قُ ل ػػػػػػػػػػػعَ أُ  
 نػػػػػػػػػػػػوفِ حَ  رٍ دْ بَػػػػػػػػػػػػلِ  قٍ ْفػػػػػػػػػػػػخَ بِ  لػػػػػػػػػػػػوذُ يَ  
 داً حْيػػػػػػػػوَ  سػػػػػػػػيمْ أُ  ةُ بَػػػػػػػػبيْ حَ  يػػػػػػػػا نػػػػػػػػاأَ  
 كػػػػػونيتَ  نْ َمػػػػػ لػػػػػىإِ  تػػػػػوؽُ يَ  حيبْ ُصػػػػػوَ  
 روؼِ الُحػػػػػػ يػػػػػػاتِ طَ ُمعْ  فػػػػػػي ناديػػػػػػكِ أُ  
 جونيُشػػػػػػػ سػػػػػػػىنْ أَ  كِ ِشػػػػػػػمْ رِ  ىػػػػػػارِ زْ أَ بِ  
 ُأىػػػػػػدي مَ عػػػػػػالِ المَ  تُ ْكػػػػػػلَ مَ  وْ لَػػػػػػ نػػػػػػاأَ  
 نػػػػػػػػونيفُ  طػػػػػػػػيعْ أُ  كِ بِػػػػػػػػلْ قػَ  لَ فاِصػػػػػػػػمَ  
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 لٍ ْصػػػػػػػػػوَ  آفُ ْمػػػػػػػػػظَ  ةُ بَػػػػػػػػػبيْ حَ  يػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػاأَ 
 روفِ الُقػػػػػػػػ فػػػػػػػػاءَ جَ  يػػػػػػػػتُ حَ مَ  وفيػػػػػػػػكِ  
 دورِ البُػػػػػػػػػ ذيَهػػػػػػػػػبِ  ريعْ ِشػػػػػػػػػبِ  وهُ تُػػػػػػػػػأَ  
 كػػػػػػػػػونيتَ  نػػػػػػػػػتِ أَ وَ  ُخػػػػػػػػػط  أَ  يػػػػػػػػػفَ كَ فَ  
 ميوْ نَػػػػوَ  ويحْ َصػػػ مِ ْلػػػحُ  فػػػي القيػػػكِ أُ  
 كػػػػػػػػونيتَ  مْ لَػػػػػػػػ ذاإِ  كػػػػػػػػوفُ أَ  فَ ْيػػػػػػػػكَ فَ  
ػػػػػػػ فِ ْصػػػػػػػوَ بِ  وهُ تُػػػػػػػيػَ  جػػػػػػػازيمَ    فاهِ الش 
 يػػػػػػػػوفِ العُ  ِضػػػػػػػػياءَ  يْ يِػػػػػػػػحْ تُ  كِ نُػػػػػػػػيػْ عَ فػَ  

  
 
 

  مغتاؿ

 
 أُناجيُكمْ  أُناديُكْم,
 .. َحَزني َعَلى َوْحدي ُىنا
 ُمْنَكِسرٌ  الص ْفعِ  ِبرِيحِ 
 .. َبَدني االُبك في َتَحط م
 فَػَرحٌ  ُىنا ِمنْ  تَػَهج رَ 
 ىابٍ رْ إِ بِ  ويٍع,رْ تػَ بِ 
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 آماؿٌ  بَيافُ  َوغابَ 
 .. الِمَحنِ  ثَػَرى في َتَشظ ى
 َمْهجوراً  البَػْيتُ  َوباتَ 
ـ   َفال  ُحْلَوةْ  ِبَزْىَرةٍ  َتدورُ  ُأ
 .. َكَفنِ  في غابَ  َقدْ  َأبٌ 
ـُ   ُمْنَدِثرٌ  البَػْيتِ  ُحطا
 ُمَعل َقةً  كاَنتْ  ىنا َوَأْشياءٌ 
 .. حَتِقنِ مُ  ربِ ضَ  ِمنْ  َىَوتْ 
 نَػْع ٍ  في اَلْفراحَ  َيْحِملُ  َفراغٌ 
 .. َوالس ُفنِ  ِلْلماءِ  فَاِقدٍ  َكَبْحرٍ 
 ُحرَِقتْ  َجْمِعنا َستاِئرُ 
 .. الَخِشنِ  سىالَ  في تْ وارَ تَ 

 َأْلقى ال البَػْيتِ  َزوايا في أُنادي
 َدْمعٍ  َعَلى َدْمعٍ  ِسوى
 .. َشَجنِ  في الص ْوتُ  يَػُرد  
 َخاِويَةٌ  الّدارَ  بََأف  
 ياِبَسةٌ  الُحب   زُىورُ 
 .. َوَىنِ  َعَلى َأْمسى َقدْ  الن ورِ  َوَخْيطُ 
 ُمْنَدِثرٌ  الُمْغتاؿَ  النػ ْرِجسَ  َوَأف  
  ..  الز منِ  ِبَغص ةِ  َيُذوبُ 
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  النا أنتَ 

 
 ىَكفَ  مابِ  و ْعَتنيلَ 
 .. الَجَنى رَ ىْ زَ  نالَ  فْ طِ اقْ فَ 

 نيَسو يْػتَ 
 راً حائِ  نادييُ  فاً يْ طَ 
 نادييُ  راً ِحبْ 
 .. ناأَ  ما ياليالل   في
 ليقْ عَ  وؽَ فَ  ثيفٌ كَ  مٌ يْ غَ 
 وىالهَ  َأماراتِ  في
 ي  ادِ الس   ؾَ بُِبعدِ وَ 

 ا ..بِاْلَعن ُأكوى
  رِ بْ الص   رَ دْ صَ  تُ قْ قَ شَ وَ 

 هُ رَ بػْ صَ  ُأْخِرجُ 
 رَ كْ فِ  ئُ د  ُأىَ  َعل ي
 ا ..َحن دقَ  لبٍ قَ 
 في بيحُ سْ الت   كَ ن  كِ لَ 
 ماكَ  ريدْ صَ 
ـِ لْ الِ  ةِ قَ هْ شَ  في  ها
 .. الُمنى طينييُػعْ 
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 ىرَ جَ  ما سىنْ أَ  تُ لْ حاوَ 
 ةٍ َدف   في
  كَ قِ شْ عِ  بَ كِ ْر مَ  ن  كِ لَ 

 ُىنا الّراقي
 نيتاحُ جْ يَ 
 رٍ طِ ُممْ  وـٍ يَ  ل  كُ  في
 "ناالَ  نتَ أَ : " ةٍ رَ كْ فِ  دَ ح  وَ تػَ  يُعطي

 
 
 
 

 قَػْلبي َأْنتَ 

 
 
 َحبيبي يا
 .. َسالـْ  قُػْربي َتُكنْ  ِإفْ 

 قَػْلبي َخْوؼُ 
ـْ  ال ُشرورٍ  ِمنْ   .. يَنا
 قَػْلبي ُحب  
 .. ُيالـْ  ال َىوانا في
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 َظْهرٍ  َضْربَ  َأتوني َلوْ 
ـْ  ِمنْ  َأتوني َلوْ   .. َأما
 َجَهن مْ  في َرُموني َلوْ 
 .. َظالـْ  في َجُفوني َلوْ 
 َحْربٍ  نَارَ  َأتوني َلوْ 
ـْ  قَػْلبي َأْنتَ   .. بِاْلَغرا
 بِالِحجارَةْ  َرموني ِإفْ 
 ِإمارَةْ  ِمنْ  لي بَػنَػْوا َلوْ 
ـْ  في َأتوني َأو  .. الَمنا
 َسفارةْ  في َأتوني َلوْ 
 َمرارةْ  ِمنْ  َسقوني وْ أ

 .. ُتالـْ  ال نديعِ  َأْنتَ 
 الض بابْ  في َشر دوني
 ضابْ الر   نديعِ  َجف فوا
 .. الَكالـْ  َعن ي َحر موا
 بالس جوفْ  َرموني َقدْ 

 الُجنوفْ  فيني َأْطَلقوا
ـْ  َحد   َأْظَهروا  .. الُحسا
 أُبالي َلنْ  َحبيبي يا

 ِقتاؿِ  في آتي َسْوؼَ 
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ـْ  َلنْ  َحبيبي يَا  .. َأنا
 كالن جوـْ  آتي َسْوؼَ 
 الُكروـْ  ُعْنقودِ  ِمْثلَ 
ـْ  الظُْلمَ  َأقْػُتلُ   .. الَحرا
 ِبداءْ  مُأخفيهُ  َسْوؼَ 
 ِدماءْ  ِمنْ  فَػْلَيعد وا
ـْ  في َوْلَيعْيشوا  .. ِصيا

 ِبَقْتلي ُروحي َسبَػْوا ِإفْ 
 ِفْعلي َلْيسَ  رَب ي َأْمرُ 
 .. الـْ سَ  الد نيا َوَعَلى
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  الخيل أنشودة

 
 
 عرَ الش   ف  إِ وَ 
 .. احُ َصد   رِ دْ الص   وؽَ فَ 
 وُ نْ مِ  تْ رَ جَ 
 .. تُػّفاحُ زُؼ العَ وى وَ الهَ  لُ راتيْ تَ 
 دُ ولِ مَ  كِ ب  حُ وَ 
 رٌ مِ هَ نػْ مُ  شراؽِ الِ 
 رىجَ  نُ ميْ الياسَ  ليوِ عَ 
 .. تاحُ رْ يػَ وَ 
 لِ يْ الخَ  هيلُ صَ 
 بٌ كِ سَ نْ مُ  كِ يْ د  خَ  نْ مِ 
 اؽٌ ر  وَ  دِ رْ الوَ  قلُ حَ وَ 
 .. احُ ب  ذَ وَ 
 ةِ مَ تْ عَ بِ  تِ يْ تػَ أَ 
 ريمَ قَ  يا رابِ غْ الَ 
  هالَ  تِ وْ حَ مَ 
 .. احُ و  فػَ  داؾِ صَ  ف  ِلَ 
  كِ سَ فارِ  كِ يْ لَ إِ  تُ رْ صِ وَ 
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 ىوزْ يػَ  يالذَ 
  لِ يْ الخَ  نُ يْ عَ وَ 
 .. ضاحُ يْ إِ  عارِ شْ الَ بِ 
  كِ نِ يْ عَ  ُمهَرةُ وَ 
 هاتُ عومَ نُ  تْ قَ لَ طَ انْ 
  ظِ حْ الل   ءِ ؼْ دِ بِ 
 .. احُ و  سَ  ياؽُ رْ التػ  وَ 
  ةٍ يَ ناصِ  ثلَ مِ  َشعُرؾِ وَ 

 لييْ خَ  على
  وِ جِ وْ مَ بِ  موجُ يَ 
 .. زاحُ نْ يػَ  ي  اجِ العَ 
  فٍ تِ كَ  ىلَ عَ 

 وُ لَ َشك   دِ نْ الهِ  َحريرُ 
 .. باحُ صْ مِ وَ  ارٌ نَػو   اآلهِ  سُ مْ ىَ وَ 
 تيكَ مالِ  وـَ اليَ  تِ نْ فأَ  كيبْ تػَ  الفَ 
 في وصيغُ فػَ 
 ليسِ تَ اغْ وَ  وخِ الخَ  ىورِ زُ 
  دِ هْ الش   ماءِ بِ 
 .. صاحُ فْ إِ  هدَ الش   ف  إِ 
 لييْ خَ  ناىُ 
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 ِتهاصالَ أَ  وىنَ  داؾِ فِ 
  وِ بِ  مكَ  هيلٌ صَ 
 .. راحُ شْ وإِ  نورٌ 
 ةً مَ هِ لْ مُ  نِ يْ نػَ يػْ العَ  َرةَ ُمهْ  كونيفَ 
  الش عرَ  نَ ريْ تَ 
 .. َلّواحُ  واحِ لْ الَ  في
  دوبْ تػَ  مْ كَ وَ 
 ةً نَ فاتِ  لِ يْ الخَ  موشُ رُ 
 .. حُ ال  فَ وَ  د رُىايُػقَ  َمِلكٌ  فال
  ؼءِ الد   ورُ نُ وَ 
 ناقُ يُعانِ  وٍ فْ صَ  في
  رِ غْ الثػ   ءُ ؼُ دِ وَ 
 .. احُ د  قَ  يرافِ ن  لْ لِ 

  في تَػَغّطي
 عليتَ اشْ وَ  قِ شْ العِ  حابِ سَ 
  ةٍ واحَ  ةِ رَ َكُمهْ 
 .. تاحُ رْ تػَ وَ  وىهْ تػَ 
  َدؾِ ِجيْ  وديقُ وَ 
 َشَغفٍ  نْ مِ  آلفَ المَ 
 .. رواحُ أَ  يضاءُ البَ  الُقبَلةُ  يوِ لَ عَ 
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 الغار أنشودة

 
 
  رَ حْ البَ  تِ ِجئْ وَ 
 .. حتارُ تَ  واجُ مْ الَ وَ 
 يوِ طْ المَ  ؤُ لُ ؤْ اللُ  هاجَ فَ 
 .. دارُ قْ أَ وَ 
  نتُ كُ  ما ناأَ 
 زِناً ُمت   واؾِ ىَ  بلَ قَ 
 .. رارُ شْ أَ وَ  وينيكْ يَ  زفُ الحُ  كافَ وَ 
 تاً ت  شَ مُ  نتُ كُ وَ 
 ُرنيعصِ تَ  جدِ الوَ  في
 وؼِ الخَ  ياحُ رِ 
 .. هارُ نْ تػَ وَ  نيلُ كُ أْ تَ 
  عُ مْ الد   كافَ وَ 
 وِ تِ حالَ بِ  نيمُ شتُ يَ 
  تاً يْ بػَ  وُ تُ قػْ فارَ  مافَ 
 .. دارُ  وال
  ذاإِ  تُ نْ كُ وَ 

 قافيتي سمِ رَ بِ  َىَممتُ 
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  وراؽٍ أَ  فَ لْ أَ  ز ؽُ مَ أُ 
 .. حتارُ أَ وَ 
  شعارُ الَ  تِ صارَ فَ  تِ ِجئْ فَ 
 بوعاً نْ يػَ 
  بُ لْ القَ  صارَ وَ 
 .. ارُ و  نػَ  ماتِ الظ لُ  في
  ةً يَ َأجاثِ 
 ينيُضم   صابِ عْ الَ  ىلَ عَ 
 .. نارُ  وال ,رايينيشَ  في وصيغُ وَ 
  بَ لْ القَ  ويكْ تَ سَ 
 ناتِ القَ طِ انْ  دِ عْ بػَ  نْ مِ 
  عُ مْ الد   ي  لَ عَ  تيأْ يَ  نْ لَ وَ 
 .. حتارُ يَ 
  ال كِ لِ ثْ مِ كَ 
 نالَ  ساءُ الن   دَ لِ تَ  نْ لَ فػَ 
 الحاوي كِ وعِ نَ  ةُ ريدَ فَ 
 صاروا مالِ 
  ُحضني في قاؾِ لْ أَ  تىمَ 
 َشعَرِؾ الغافي ش طُ أُمَ 
 .. الغارُ  كِ بينُ جَ  يَػُزؼ   ةٍ لَ مَ سْ بَ بِ 
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   أختاه
 

 َحػػػػػػػػػػػػاِئَرةْ  ِإن ػػػػػػػػػػػػي ُأْختػػػػػػػػػػػػاهُ 
   
 
 

 َسػػػػػػػػػػاِىَرةْ  َعْينػػػػػػػػػػي بِنِػػػػػػػػػػزاعِ 
 َضػػػػػػػم ني ذا َكػػػػػػػمْ  َأْىػػػػػػػواهُ  
   
 

 الن ػػػػػػػػاِظَرةْ  الُعيػػػػػػػػوفِ  َوْىػػػػػػػػجُ 
 َلْفظَػػػػػػػػػػػةً  ىػػػػػػػػػػػاتي ُأْختػػػػػػػػػػػاهُ  
   

 
اِكَرةْ  ثَنايػػػػػػػػػا ُتْحيػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػذ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػَرةً  َأْخشػػػػػػػػػػػػػػػػى َأو اهُ    ِحيػْ
   

 
 الَفػػػػػػاِتَرةْ  ُعيػػػػػػوني َأْخشػػػػػػى

 َخاطَػػػػػػوُ  قَػػػػػػدْ  َمْوِعػػػػػػدٌ  ُىػػػػػػوَ  
   

 
 الَخػػاِطَرةْ  َسػػْطرِ  َخْفػػقِ  فػػي
  يَػػػػػػَرى ال فُػػػػػؤادي َأْخشػػػػػى 
 َشػػػػػػػػاِطَرةْ  قَػػػػػػػػػْوؿٍ  َأْشػػػػػػػػكاؿَ   

 الِعبَػػػػػػػػرْ  َيْحػػػػػػػوي قَاُموُسػػػػػػػوُ  
   
 

 

 واِفػػػػػػػػَرةْ  ُحػػػػػػػػب   َكِلمػػػػػػػػاتِ 
 َأتػػػػػػى ِإذا تَػػػػػػُذوبُ  ُجَملػػػػػػي 
 حػػػػػػػػػػاِئَرةْ  ِمن ػػػػػػػػػػي َوَتضػػػػػػػػػػْيعُ    
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 الَهػػػػػػػػَوى َتعػػػػػػػػالْيمَ  َأْنسػػػػػػػػى
 الث ػػػػػػػػػاِئَرةْ  ُعيػػػػػػػػػوني تَػْغفػػػػػػػػػو   

 بَػػػػػػػػدا ِإذا َيضػػػػػػػػْيعُ  َلْفظػػػػػػػػي 
ػػػػػاِحَرةْ  ُحروفػػػػػي َأْيضػػػػػاً      الس 

  ُمْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْخِرجٌ  فَػَبيانُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  
ػػػػػػػػػاِئَرةْ  البُػػػػػػػػػدورِ  لُػػػػػػػػػب      الس 

  َىاِمسػػػػػػػػػاً  ُحبّػػػػػػػػػاً  قَػػػػػػػػػاؿَ  ِإفْ  
 َعػػػػػػػػػاِطَرةْ  زُىػػػػػػػػػورٌ  َتْشػػػػػػػػػدو  

 َماِنحػػػػػػاً  ُضػػػػػػُلوعي يُػْعطػػػػػػي 
 الَفػػػػػػاِخَرةْ  الُعطػػػػػػورِ  َوْىػػػػػػجَ    

  ِبُسػػػػػػػػػْرَعةٍ  َتُمػػػػػػػػػر   َأْخشػػػػػػػػػى 
 الحاِضػػػػػَرةْ  الث ػػػػػواني تِْلػػػػػكَ   

 َأنػػػػػػػا أُْلقػػػػػػػي َأفْ  دوفِ  ِمػػػػػػػنْ  
   

 
 زَاِخػػػػػػػَرةْ  ُحػػػػػػػب   نَػَبضػػػػػػػاتِ 

لَػػػػػػػػػػػةٌ  َمػػػػػػػػػػػالي ُأْختػػػػػػػػػػػاهُ     حيػْ
 زَائِػػػػػػػػػػَرةْ  َلْيَسػػػػػػػػػػتْ  َعْينػػػػػػػػػػاهُ   

  َمْنِطقػػػػػػػػاً  َضػػػػػػػػم تْ  َعْينػػػػػػػػاهُ  
  

 
 ُمْسػػػػػػَتْثِمَرةْ  الن ػػػػػػوى َخْفػػػػػػقَ 
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 َشػػػػػػاِعرٌ  قَػْلبػػػػػػي َلْيػػػػػػتَ  يػػػػػػا
 َشػػػػػاِعَرةْ  روحػػػػػي َلْيػػػػػتَ  يػػػػػا   

 ن ػػػػػػػػػػػػػػػوُ إِ  َمػػػػػػػػػػػػػػػالؾٌ  َىػػػػػػػػػػػػػػػذا 
 الظ ػػػػػػػػػاِىَرة يَػُفػػػػػػػػػوؽُ  َىػػػػػػػػػذا 

  
 

 
 
 

 تذّكر
 
 
 ْقَمػػػػػرْ أَ  يػػػػػلُ الل   ذاإِ  رْ ك  ذَ تَػػػػػ ,رْ ك  ذَ تَػػػػػ
 رْ َقص ػػػػػػػ رُ دْ البَػػػػػػػ ذاإِ  درٌ بَػػػػػػػ كَ ن ػػػػػػػأَ بِ  
 مػػػػػػاراً تِ اخْ  طػػػػػوؼُ يَ  مٌ ْجػػػػػنَ  كَ ن ػػػػػأَ وَ  
 رْ هَ ْسػػػػتَ سَ  جػػػػوـِ الن   ل  ُكػػػػ كَ ولَػػػػحَ وَ  
 هػػػػػػػايْ فِ  سَ يْ لَػػػػػػػ ال واويػػػػػػػلَ المَ  ف  أَ وَ  
 رْ ط ػػػػػػقَ تػَ  تٍ وْ َصػػػػػػبِ  قػػػػػػاً قيْ رَ  ِسػػػػػػواؾَ  
 رٍ ِشػػػعْ  مِ ظْػػػنَ  ىْ لَػػػعَ  نػػػيدْ زِ وَ  ين ػػػغَ وَ  
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ػػػػػػحَ تَ  رايػػػػػػاالبَ  رُ ِشػػػػػػعْ  الؾَ وْ لَػػػػػػفػَ   رْ ج 
 شػػيمْ رِ وَ  نػػييْ عَ وَ  شػػيعْ رَ  ناديػػكَ يُ  
 رْ َصػػػػػتُػعْ سَ  كَ ْيػػػػػلَ إِ  لوعِ الض ػػػػػ ل  ُكػػػػػوَ  
 قػػػػيفْ خَ  تَ ْبػػػػداعَ  ؾَ دَ ْحػػػػوَ  كَ ن ػػػػِلَ  
 َصػػػػد رْ وَ  نػػػػوفِ الجُ  رَ تػْ ِسػػػػ رَ دَ ْصػػػػأَ فَ  
 هػػػػػاً يْ تِ  ُجفونَػػػػػكَ  َرق ػػػػػصْ وَ  ؿْ تَػَهػػػػػد   
 رْ كَ ْسػػػأَ  كَ ْيػػػنػَ يػْ عَ بِ  عاالً تِ اْشػػػ نػػػيدْ زِ وَ  
  قػػػػوؿَ العُ  قُػػػػص  وَ  رْ َتَخػػػػد   ,رْ َتَخػػػػد   
ػػػرْ  يِ عْ الػػوَ  نِ َعػػػ يابػػاً غِ  َسػػط رْ وَ    َكس 
 كَ يْ دَ يَػػػػػ بِ ذْ َجػػػػػبِ  لوعَ الض ػػػػػ ُىػػػػػز  وَ  
 تُػَقػػػػػد رْ  حٍ يْ رِ بِػػػػ خيػػػػلِ الن   بِ ذْ َجػػػػكَ  
 راً َؾ ُعْمػػػػزادَ  وـُ الن ػػػػ الفَػػػػ كَ ْعػػػػدَ وَ  
 رْ هَ اْسػػػػػفَ  ي  نَػػػػػيػْ عَ بِ  رْ د  َخػػػػػتَ  ,رْ د  َخػػػػػتَ  
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 تراقصي وتبختري

 
 هػاالمَ   ِ ْمػرِ  نْ ِمػ احِ الػر   ؤوسَ كُ  يُصب  
 تُػريتَػَبخْ  وؿَ َحػ حِ الص بْ  في َتريخْ تَػب  وَ  
 ىْ دَ الَمػػ ػد  َخػػ فػػػي فِ ػالُمزْ َكػػ صيػراقَ تَػػوَ  
 ريثَ وْ َكػػ ىػػػاتي قِ فْ الػػػخَ  رِ دْ ػصَ بِػػ ػوريثُػػ 
 ػقٍ عػاِشػػػػ رٍ ػػػػػػدْ بَ  ػػػػػػوؽِ فَ  ػػػػػػنْ مِ  ليػمػػػػػايَ تَ وَ  
 رِ َمػػػرْ المَ  وحِ رُ  رِ ِشػػػػعْ  ػنْ ِمػػػ ريعِ شْ ػتَ اْسػػػوَ  
 رٌ عػػػامِ  كِ ػجِ ْىػػوَ  ػثلُ ِمػػ ػنْ َمػػ كي,ػر  ػَحػػتَ وَ  
 ؟؟
 ؟؟ 
 رِ ظَ ػنْ الػَمػػػ ػػػػػذاىَ  لِ ػثْ ػِمػػػكَ  ػػػػػتُ يْ أَ رَ  مػػػػػا ال
 ػهاػيػاتُػػػبْ أَ  قػػػد َأتَػػػتْ  ػكِ ػيػونُػػػعُ  ػبٌ ػػَجػػػعَ  
 رِ ػدَ ػْيػػػػالػبَ  ػنِ ػْضػػػػػحُ بِ  ػمػػػػػوػنْ تَ  ةٍ دَ ػصػػػػػيْ قَ كَ  
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 ُحبّ 
 
ػػعَ تػَ بِ  ىوَ الَهػػ مَ ْجػػنَ  َجػػػَدتْ وْ أَ  ػدْ قَػػ  بِ ج 
 بيكَ وْ َكػػػ فػػػي رِىاعْ َشػػػ رَ فائِ َضػػػ رَخػػػػتْ أَ  
 وىالَهػػ فػػي ةِ ب ػػحَ مَ لْ لِ  ِشػػػهاباً  تْ َرَسػػػمَ  
َمػػػػػػػػتْ ػػقَ تَ وَ    ػُمػَذن ػػػػػػػػبيبِ  ػػهػػػػػػػػالَ  رنػػػػػػػػػػوأَ  ػد 
 تػػيجَ هْ مُ بِ  الر يػػاحِ  سػػاعاتِ بِ  َىػػػَمَستْ  
 بِ كِ وْ الػػػػػمَ  ػعاعِ ُشػػػػ ػنْ ِمػػػػ رٌ ػدْ بَػػػػ ز  ػاىػػػػػتػَ فَ  
 هػػايقَ رِ  ُثمُ ْلػػتػَ  الش ػػمسِ  رِ ْصػػخَ بِ  َغرِقَػػتْ  
 بِ رِ ْغػػػػمَ ِة كايَػػػػحِ  ػنْ ِمػػػػ راً ِشػػػػػعْ  ػبوحُ تَػػػػوَ  
 ناػقَ ػْشػػػػػػعِ  مُ جِ ػرْ يُػتَػػػػػػ ػافٌ تَػب ػػػػػػ الػػػػػػػػػد ربُ وَ  
 ر بِ ػقَ ػتَػػػػػػػبِ  ػنػػػػػػػػارضَ أَ  راِقػػػػػػػػصُ يػُ  زَُحػػػػػػػػػػلٌ  
 ىارِ ػغْ ثَػػػػ ةَ مَ ػسْ بَػػػػ اللِ  ػماءُ َسػػػػ َظتْ َحػػػػػفِ  
 تَػَقر بػػػي ػتَ قْػػػوَ  وفُ الػػػػكَ  هاػنْ ِمػػػ ز  ػتػَ اْىػػػوَ  
 حٍ سػػػػابِ  رٍ ػطْ َسػػػ ػل  ُكػػػ ؾَ ػيازِ نَػػػ خػػػػََطَفتْ  
 يْ بِ ػنَػػػػػ تْ َوَجػػػػػػدَ  ةٍ ر  جَ ػمَ لِػػػػػ َعػْتػػػػػػَبةٍ  فػػػػػػػي 
 قٍ رائِػػػػػ ػبٍ ِطػْيػػػػػ ػػػػػػػل  كُ  ػهاػْنػػػػػمِ  ػتارَ ػاْخػػػػػفَ  
 ػػػػػػػػبِ ػي  طَ  ؼٍ ػرْ ػَحػػػػػػبِ  بَػػػػػػػَرهُ خْ أَ  يِ حْ ػوَ ػالْػػػػػػبِ  
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 الفكار طفلة يا

 
 
 كارِ فْ الَ  ةَ لَ فْ طِ  يا
 .. ليد  بَ تَ تػَ  ال
 ناءٍ ميْ بِ  سيارْ وَ 
 .. ليقِ اعْ فَ  اي  ىَ وَ 
 تيوَ لْ حُ  يا ىْ وَ الهَ  يسَ لَ 
 .. ليأَ سْ تَ  فْ أَ 
 ياً راجِ  كِ تُ يػْ دَ فَ  يف  كُ 
 .. ليصِ افْ فَ  عانيالمَ  نَ يْ بػَ 
 وُ هومُ فْ مَ  ناب  حُ فَ 
 .. ليتَ عْ يػَ  حاً وْ ضُ وُ  ناً وْ لَ 
 ةٌ هومَ فْ مَ  ناماتُ لِ كَ 
 .. الُحلي سافِ يْ نػَ بِ  رٌ ىْ زَ 
 ناسِ رْ دَ  في ةٌ لَ وْ هُ سُ وَ 
 .. ليشَ فْ تػَ  ال هامِ هْ فػَ  في
 ىْ وَ الهَ  في كِ تُ يْ نػَ بػَ  ين  إِ 
 رانوِ ُجدْ  في تُ مْ سَ رَ وَ 
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ـِ الغَ  فَ وْ لَ   .. ليمَ الُمخْ  را
 وِ ساسِ حْ إِ  في تُ يْ نػَ بػَ وَ 
 .. لِ الكامِ  يافِ البَ  ؼَ رْ حَ 
 وُ تاحُ جْ يَ  الفَ  عيرْ زَ 
 .. لِ ائِ الس   ؤاؿِ الس   حُ بْ قػُ 
 ال نِ يْ تػَ فَ الش   ةَ مورَ غْ مَ 
 .. ليأَ سْ تَ  ال
 وافيالقَ  ظِ فْ لَ  في تُ مْ ىِ  دْ قَ 

 داً قاصِ 
 .. لِ ق  عَ تػَ وَ  ةٍ لَ وْ هُ سُ بِ 
 نيضْ المُ  كِ ؤالُ سُ وَ 
 .. ليتَ عْ يػَ  مْ كَ  دابَ  بيلْ قػَ  ىلَ عَ 
 حٌ واضِ  راريالبَ  ىرُ زَ 
 .. لِ ص  أَ تَ المُ  وِ قِ حيْ رَ بِ 
 ىْ وَ الهَ  سَ يْ لَ 
  ..ليأَ سْ تَ  فْ أَ  تيلَ فْ طِ  يا
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 ورد
 
 
 تِػػػػػػػػػػوِ أَ ِبَهدْ  نػػػػػػػػػػاحكييَ  ردَ الػػػػػػػػػػوَ  ف  أَ َكػػػػػػػػػػ
  ػػػػػػػػػػػػاحُ َذب   فكيرِ الت  بِػػػػػػػػػ دِ رْ الػػػػػػػػػوَ  حػػػػػػػػػاؿُ وَ  
 ُمنَشػػػػػػِغلٌ  يتػػػػػػوفِ الز   عَ َمػػػػػػ َصفصػػػػػػاؼٌ وَ  
  تػػػػػػػػػػػػػػاحُ رْ يػَ وَ  زِلُنػػػػػػػػػايَػغْ  الُفػػػػػػػػػل   حػػػػػػػػػاؿُ وَ  
 َبَحةٍ ْسػػػػػػَكمِ  زوؿٌ َمْغػػػػػػ َىػػػػػػواؾِ  َخػػػػػػوخُ وَ  
  َصب ػػػػػػاحُ  دِ ْجػػػالوَ  قُ ْفػػػخَ وَ  يانْ الػػػد   ىلَػػػعَ  
 وِ تِ ورَ ُصػػػػػػػػبِ  ابٌ ِعن ػػػػػػػ مِ الَبْسػػػػػػػػ ِسػػػػػػػحرُ وَ  
  تُػّفػػػػػػػػػػػػػػػػاحُ وَ  ُدرّاؽٌ  وحِ الػػػػػػػػػػػر   جػػػػػػػػػػػاصُ أَ  
ػػػػػػ ياسػػػػػػمينُ  كِ لُػػػػػػثػْ مِ وَ   ـِ الش    دودٌ َمْمػػػػػػ ا
  احُ فَػػػػػػػػػػو   جُ نْ ارِ الن ػػػػػػوَ  رافِ دْ الُجػػػػػػ ىْ لَػػػػػػعَ  
 داري فػػػي ي  العػػػاجِ  مالَػػػكِ جَ  تُ ْبػػػتَ كَ  

 ضػػػػػػػاحُ يْ إِ  بُ ولْيػػػػالت  وَ  كُ الِمْسػػػػ فػػػػاحَ فَ  ومدرستي
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 حزف
 
 ةٌ لَػػػػػػػػػػػهزَ مَ  يػػػػػػػػػػػاتيحَ  عِ ْيػػػػػػػػػػػبِ رَ بِ 
 يافِ ْسػػػػػػػػػػنِ بِ  وافِ لْػػػػػػػػػػالَ  ل  ُكػػػػػػػػػػ 
 رٌ ِشػػػػػػتَ نْ مُ  دُ سػػػػػػوَ الَ  فُ زْ الُحػػػػػػوَ  
 انيالث ػػػػػ فػػػػػي ؾُ بػػػػػارِ يُ  م  الَهػػػػػوَ  
 ةً رَ بِ دْ ُمػػػػػػػػػػػػ ّليوَ تُػػػػػػػػػػػػػ يحُ الػػػػػػػػػػػػر   
 هػػػػافِ لْ وَ  ضٍ بْ نَػػػػػ بِ ِكػػػػْر مَ  نْ َعػػػػ 
 ل  ُكػػػػ ىلَػػػػعَ  ضػػػػوعُ يَ  ل  الُكػػػػوَ  
 سػػػػػػػػػػػػافِ يْ النػ   هػػػػػػػػػػػػذالِ  دَ رْ وَ  ال 
 دٍ ِقػػػػػػػػػػػتَ فْ مُ  رِ ظَػػػػػػػػػػػنْ مَ  ةُ بَػػػػػػػػػػػآكَ وَ  
 مػػػػػػػػػافِ زْ الَ  وـِ يَػػػػػػػػػ ةِ سػػػػػػػػػعادَ لِ  
 لٍ َجػػعَ  ىلَػػعَ  ل  الُكػػ تُ دْ َقػػفػَ وَ  
 ركػػػػػػػافِ بُ  وىقْ أَ بِػػػػػػػ تُ عْ ُصػػػػػػفِ وَ  
 اً دّ ِجػػػػػػػػػػػػػػػ نيخُ و  دَ تُػػػػػػػػػػػػػػػ اآلهُ وَ  
 سػػػػػػػافِ نْ الِ  فِ زْ ُحػػػػػػػ ةِ رارَ َمػػػػػػػكَ  
 سػػػػيأْ رَ  فػػػػي يانْ الػػػػد   م  َىػػػػ يػػػػا 
 فِ مػػػػػػػآالظ   عِ ْر زَ  ةُ لَ تػْ َشػػػػػػػ لْ بَػػػػػػػ 
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 ِعنػدي تْ بَػُكتِ  دْ قَػ لُ َعػفػْ أَ  ما
ػػػػػػ حػػػػػػارِ بِ  مػػػػػػاتُ لُ ظُ    آفِ طْ الش 
 ديتَػػػػػػوَ  فػػػػػػي رٍ ْحػػػػػػنَ بِ  ز  تَػػػػػػػىْ أَ  
 وافِ ْكػػػػالَ  هػػػػاتِ جِ  تُ عْ يػ  َضػػػػ 
 تيأْ يَػػػػ الفَػػػػ عَ ضػػػػػػا  دْ قَػػػػ لٌ َمػػػػأَ  
 
 

 

 وانػػػػػػػػػػينْ عُ  مػػػػػاً تْ حَ  ريدْ يَػػػػػ ال

  
 
 
 

  امرأٌة ال تهوى الش عر
 

 ىاؤُ ِشَتا يَػْغُمُرني
 .. الن اِصَحةْ  جوهِ الوُ  ءُ ِدؼْ 
 َغَفتْ  ذا َكمْ 
 ِمْعَطفي في
 .. َسارَِحةْ  ُعقوالً  َتْحني
 َىَوْت, ,َأْلفاً  َغازَْلُتها
 ِمْعَطفي تُنادي َسَرتْ 
 .. شارَِحةْ  تُنادي َىب تْ  َىْمِسها في
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 قَػْلبي َأْعطَْيُتها
 .. الَماِنَحةْ  وديُورُ 

 ُمْكِملٌ  َأن ي ظَنَػْنتُ 
 .. واِضَحةْ  ِعْشقٍ  ِصفاتِ 
 ِشْعراً  َأْىَديْػُتها
 عاً رائِ  بَياناً 
 .. جارَِحةْ  ين  عَ  َمْتوُ رَ 

 ُدروبي َسد تْ 
 الَهَوى في

 .. َجاِمَحةْ  ِبَهْجرٍ  َأْمَستْ 
 ُزْرتُها بِيَػْوـٍ  يَػْوماً 
 .. مازَِحةْ  ِبَعْينٍ  َبَكتْ 
 ُسْؤلي َسأَْلُتها
 لُف ني :فَػَقاَلتْ 
 .. راِئَحةْ  ُجنوني َواْمل
 ِشفاىي قَػب لْ 
 ُضم ني
 .. الَبارَِحةْ  ِلِشْعرِ  َواْحِرؽْ 
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 بالّسوء أّمارةٌ 
 
 هػػػػػػػاآفاتُ  هػػػػػػػابِ  ميوْ قَػػػػػػػػ يػػػػػػػا سُ فْ الػػػػػػػنػ  
 الش ػػروَر ِسػػواىا يُعطػػي ذيالّػػ ذا نَمػػ 
ػػػػػػػػػػبِ  ةٌ ارَ َأم ػػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػػاوامِ قَ  لُ ْصػػػػػػػػػػأَ  وءِ الس 
 راىػػػػػػػاغْ أَ  َلهػػػػػػػام َكػػػػػػػوَ  ,مػػػػػػػافِ الز   َشػػػػػػػر   
 ىارارُ ْصػػػػػػػػػػإِ  هػػػػػػػػػػابِ  احٌ َذب ػػػػػػػػػػ فسُ الػػػػػػػػػػن   
 َيزيػػػػػػػػػػُد َىواىػػػػػػػػػػا تيأْ يِػػػػػػػػػػ هاطانُ يْ َشػػػػػػػػػػ 
 هػػػػػػايامُ ىُ وَ  هاشػػػػػػقُ عِ  بِ طايِػػػػػػالَ  ل  ُكػػػػػػ 
 هاىػػػػػػػػػانْ يػَ  هاباعِ ْشػػػػػػػػػإِ  فػػػػػػػػػي د  َحػػػػػػػػػ ال 
 ال ُحػػػػػػػدوَد ِلَغي هػػػػػػػا بُ لُػػػػػػػطْ تَ وَ  تيأْ تَػػػػػػػ 
 داىانَػػػػػػػػػػػطايِػػػػػػػػػػػٍب وَ ل  أَ وتُريػػػػػػػػػػػُد ُكػػػػػػػػػػػ 
 ةٌ نونَػػػػػػػػػػجْ مَ  ,هػػػػػػػػػػاموحُ طُ  زيػػػػػػػػػػدَ المَ  ف  إِ  
 واىػػػػػػػػػػػاهْ تػَ  هػػػػػػػػػػػالَ  يػػػػػػػػػػػانْ دُ  تْ نَػػػػػػػػػػػيػ  زَ تػَ وَ  
 هػػػػالَ  كػػػػيحْ يَ  هػػػػالِ قْ عَ  فػػػػي طٌ ط ػػػػُمخَ وَ  
 ماىػػػػػػاعْ أَ  َغي هػػػػػػاوَ  جػػػػػػوـَ الهُ  حكػػػػػػييَ  
 هاكاتِ ْسػػػػػػإِ  فػػػػػػي تَ ْلػػػػػػبػَ قػْ أَ  ذاإِ  خػػػػػػيَأأَ  
 ناىػػػػػػػػايُمْ  بٌ سػػػػػػػاكِ  فٌ عْ َضػػػػػػػػ تيػػػػػػػكَ أْ يَ  
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ػػػػػػػ لُ مايَػػػػػػػتَ تػَ   هػػػػػػػاكاتِ رَ حَ  فػػػػػػػي طاءُ مْ الش 
 واىػػػػاهْ يػَ  يْ َكػػػػ لِ ْقػػػػالعَ  بِ ْصػػػػغَ بِ  أتيتَػػػػ 
 سػػػػػػػاتُهامَ ىَ  هػػػػػػػا,فِ قْ وَ بِ  تَ ْمػػػػػػػمَ ىَ  ذاإِ وَ  
 ضػػػػاىارْ تػَ  يْ ِلَكػػػػ رىْخػػػػأُ  فػػػػي تيػػػػكَ أْ تَ  
 هػػػاجوىِ وُ  ل  ُكػػػ فِ ْسػػػنَ بِ  تَ َشػػػَرعْ  ذاإِ وَ  
 راىاُيْسػػػػػػ هػػػػػػابِ  فٍ ْلػػػػػػخَ  نْ ِمػػػػػػ تيػػػػػػكَ أْ تَ  
ـُ الِمْقػػػػػػػ كَ ن ػػػػػػػكِ لَ    ِطهػػػػػػػاتُػعْ  مْ لَػػػػػػػ فْ إِ  دا
 واىػػػػػػػالْ بػَ  نْ ِمػػػػػػػ َتُحػػػػػػػد  وَ  هيتَ ْشػػػػػػػتَ  مػػػػػػػا 
 بَِنواتِػػػػػػػػػػوِ  ُمَقػػػػػػػػػػد سٌ  هػػػػػػػػػػادُ الجِ  ذاَىػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػاؽَ  وُ وابُػػػػػػػػػػثَ وَ    اىػػػػػػػػػػػاط  غَ  ماالس 
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 ةهوَ الش   عراءِ شُ  إلى

 
 
 الُْنثى َىِذهِ 
  بِنارٍ 

 .. َأْىَلكوىا
 ُعْهرٍ  ِشْعرَ 
 .. َرموىا ثَناياُىمْ  ِمنْ 
 الَقوافي َأف   قَػر روا
 .. َأْمِسكوىا تُنادي َكمْ 

 ِحْبرِِىمْ  َعنْ  َشم روا
 .. يَػْغِصُبوىا َأفْ  قَػر روا
ُهمْ  تَػْعَتلي  ُحروؼٌ  ِمنػْ
 .. َجر بوىا ِإناثٍ  في
 َعبْيرٍ  ِمنْ  ِإناثٍ  في
 .. َجر دوىا ثِيابٍ  ِمنْ 

 ِفْسقاً  الِجْسمَ  يَػْرُسموفَ 
 .. َيْجَعلوىا َكاْلَبغايا
 قُػْبحاً  الَوْصفَ  َيْجَعلوفَ 
 .. َصو روىا َقدْ  ِسْلَعةً 
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 بِنَػْقدٍ  قَػْوؿٍ  في ثُم  
 .. فيها الش ْعرَ  َيد عوفَ 
 َحياءٍ  في َخْدشٍ  بَػْعدَ 
 .. ْستَػْعَبدوىاوا لُْعَبةً 
 .. َجماؿْ  الُْنثى َىِذهِ 
 .. َخياؿْ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِعطرُ 
 ُعطورٍ  ِمنْ , زُىورٍ  ِمنْ 

 .. الَكماؿْ  فيها يَػْزَدىي
 بُِنورٍ  َيْسمو طُْهُرىا
 .. الَخياؿْ  فَاؽَ  َوْصُفها
رٌ  فيوِ  ِشْعرُُكم  َكثيػْ
 .. الَجماؿْ  َتشابْيوِ  ِمنْ 
 ِبَشْهَوةْ  ُتساووىا ال

 .. اْعِتداؿْ  فيها َواْكُتبوا
 يَاقوَتةٌ  ِإن ها
  ..رِماؿْ  ُتحيلوىا ال
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 اـأيّ 
 
  نازْ بارَ تَ 
ـِ ي  الَ  ىلَ عَ    ٍ يْ طَ  في ا
  زؽَ الر   ف  إِ وَ 
 بُ وْ تػُ كْ مَ وَ  وظٌ حفُ مَ 
  ياناُدنْ بِ  ناعْ صارَ وَ 
 لٍ جَ عَ  ىلَ عَ 
 وتِ المَ  وـُ يَ وَ 
 سوبُ حْ مَ وَ  حسوـٌ مَ 
 ريدْ نَ  ال واتِ هَ الش   ةَ ر  جَ  ئُ ب  عَ نػُ 
 لوبُ سْ مَ وَ  يٌ هِ تَ نْ مُ  سمَ الج   ف  أَ بِ 
 وحاً رُ  ماكَ 
 ناتَ مانػَ أَ  ناىاذْ خَ أَ 
 بَ رْ الد   ف  إِ وَ 
 لوبُ قْ مَ وَ  خَتَتمٌ مُ 
 فَحزَ تَ  فال
 هاسَ لِ جْ مَ وَ  يانْ الد   ىْ لَ عَ 
 هابِ  ـْ رَ تُػغْ  الوَ 
 سحوبُ مَ  ب  الحُ فَ 
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 فقر

 
  قػػػػػػػػيلَ قػَ  بيرِ َتْضػػػػػػػػ ال الً زِ َعػػػػػػػػُمنػْ  تُ حْ بَ ْصػػػػػػػػأَ 
ػػػػػػَزؽِ  ةِ وَ طْ َسػػػػػػ فػػػػػػي ناتِ َشػػػػػػيْ عِ  ُمػػػػػػر   فػػػػػػي   النػ 
  مػػػػػػػاكَ  داءِ الػػػػػػػر   ث  رَ  عٍ َجػػػػػػػوَ  فػػػػػػػي تُ ْسػػػػػػػبِ لَ  
 ؽِ رَ الَ  ةِ َكػػػػػػػػػػْر بِ  فػػػػػػػػػػي ؽٍ رَ أَ  نْ ِمػػػػػػػػػػ ُشػػػػػػػػػػب عتُ  
ػػػػػػػػػخُ     نػػػػػػػػػالِ زِ نْ مَ لِ  تيأْ يَػػػػػػػػػ الفَػػػػػػػػػ الر غيػػػػػػػػػفِ  زُ بػْ
 قػػػػػػػيبَ طَ  رْ زُ يَػػػػػػػػ مْ لَػػػػػػػ ال ؿٌ زِ َعػػػػػػػنػْ مُ  حُ ْمػػػػػػػالقَ وَ  
  ُمِلئَػػػػػػػػتْ  ةٍ غابَػػػػػػػػ فػػػػػػػػي ؿٍ زِ َعػػػػػػػػُمنػْ كَ  حػػػػػػػػالي 
 قِ َفػػػػػػػنػَ  البِػػػػػػػ نٌ ْعػػػػػػػطَ  هػػػػػػػابِ وَ  ْسػػػػػػػرًا َكمػػػػػػػاكَ  
  نػػػػػػػػػػاتِ بَ رْ كُ  لِ ْيػػػػػػػػػػلَ  فػػػػػػػػػػي نيقُ عػػػػػػػػػػانِ يُ  سٌ ؤْ بُػػػػػػػػػػػ 
  الِخػػػػػػَرؽِ  َعػػػػػػةِ طَبػْ  فػػػػػػي ُبِصػػػػػػَقتْ  نػػػػػػاحالمُ أَ  
 ئٌ رِ تَػػػػػػػػػػهْ مُ  خُ وْ الُكػػػػػػػػػػوَ  ناعُ فَ ْصػػػػػػػػػػيَ  دُ رْ البَػػػػػػػػػػػوَ  
 قػػػػػػيرَ تػَ فْ مُ  د  َخػػػػػػ فػػػػػي تْ قَ َصػػػػػػتَ الْ  ةُ َعػػػػػالد مْ وَ  
  نػػػػػػػػػػاتَ حالَ لِ  تْ ق ػػػػػػػػػرَ احتَػَرقَػػػػػػػػػػت  بُ واِكػػػػػػػػػكَ  
  قِ َمػػػػػػالر   فػػػػػػي طيػػػػػػبَ رْ التػ   ُحرِمػػػػػػوا نػػػػػػاالدُ وْ أَ  
  ثَِقػػػػػػػػػلٌ  نػػػػػػػػػاناقِ عْ أَ  ىلَػػػػػػػػػعَ  يوفِ الػػػػػػػػػد   لُ ْبػػػػػػػػػحَ  
 ُعُنقػػػػػي لػػػػػي قِ يُػْبػػػػػ مْ لَػػػػػ رٌ َصػػػػػتَ عْ مُ  لُ ْبػػػػػالحَ وَ  
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  تيلَ ِضػػػػػػعْ مُ  مػػػػػػازاؿَ  ضٌ رَ َمػػػػػػ ِننيُيْضػػػػػػ مْ َكػػػػػػ
ػػػػػػػكَ  دْ قَػػػػػػػ ةٍ يَػػػػػػػوِ دْ أَ  راصُ قْػػػػػػػأَ     َعَبقػػػػػػػي تْ رَ س 
 رٌ رَ تػػػػػػػػي دُ بَ عْ مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي جُ جػػػػػػػػوُد وَ مػػػػػػػػاذا أَ  
  قػػػػػػػيمَ رَ  نػػػػػػػيفِ كْ يَ  ءٍ يْ َشػػػػػػػلِ  تُ ثْػػػػػػػرِ وَ  مػػػػػػػا ال 
 راً ِظػػػػػػتَ نْ َت مُ قْػػػػػػحػػػػػػاكي الوَ أُ تي وَ دَ ْلػػػػػػفػػػػػػي بػَ  
 طُُرقػي نْ ِمػوَ  ريبْ َصػ نْ ِمػ رُ بػْ الص ػ غَ رَ فْ تػَ اسْ وَ  

  
 

 
 

 سالمالزير 
 

 نػػػػػػػػػابيْ ِلػػػػػػػػػَب غالِ بِتَػغْ  مْ ُهػػػػػػػػػَجَمعػػػػػػػػػُت لَ 
 نيناِسػػػػػػ تْ تاظَػػػػػػنا اغْ يوفِ ُس ُسػػػػػػمْ َشػػػػػػوَ  
 
 

 فاضػػػػػػػػػػاً تِ نػػػػػػػػػػا انْ ُقمْ  نادودِ ُحػػػػػػػػػػِبَحػػػػػػػػػػر  
 رينانا الكاِسػػػػػػػِصػػػػػػػرْ  رَ دْ نا البَػػػػػػػرْ َسػػػػػػػكَ  
 رٍ ْكػػػػػػػبَ  نػػػػػػػاءِ بْ أَ  نْ ِمػػػػػػػ بَ رْ نا الُقػػػػػػػفْ ذَ َحػػػػػػػ 
 ناليْ اِصػػػػػػػػػػػػػػػذاباً وَ َعػػػػػػػػػػػػػػػ مْ ناىُ مْ ُسػػػػػػػػػػػػػػػوَ  
 ان ػػػػػػػػػػػمِ  سَ يْ لَػػػػػػػػػػػفػَ  ديػػػػػػػػػػػدُ الحَ  الفَ  فْ إِ وَ  
 فينػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػوهُ عَ مػػػػػػػػػا فػَ  روفَ دْ مػػػػػػػػػا تَػػػػػػػػػفَ  
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 مْ حػػػػػػػػػػػاىُ رَ  عْ حانػػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػػرَ  تْ دارَ  فْ إِ وَ 
 نينػػػػػػػػػػػػػػػػااحِ ا الط  ن ػػػػػػػػػػػػػػػػكُ وَ  مْ اىُ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػحَ طَ  
 بػػػػػػػديالً  رضػػػػػػػىَب لػػػػػػػن أَ ْيػػػػػػػلَ كُ   ريػػػػػػػدُ أُ  
 قينػػػػػػػػػػػػػػػاتي يَ أْ يَػػػػػػػػػػػػػػػ َقواَمػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ريػػػػػػػػػػػػػػػدُ أُ  
 سػػػػػػػػػػوايْ لَ ُم فػَ كُ جػػػػػػػػػػالِ رِ  نْ لػػػػػػػػػػوٌؼ ِمػػػػػػػػػػأُ  
 نػػػػػػػػػػاريْ سػػػػػػػػػػوا القَ يْ ِو لَ عالِػػػػػػػػػػوَع نِ ُسػػػػػػػػػػشُ  
 رىْيػػػػػػػػػػػػحَ  كيػػػػػػػػػػػػوِ بْ ُو تػَ تُػػػػػػػػػػػػنْ نػػػػػػػػػػػػي بِ تْ تػَ أَ  
 نػػػػػػػػػػانيْ ني أَ عُ مِ ْسػػػػػػػػػػتُ  ,أرَ الث ػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػوؿُ تَ  
ػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػا عَ أَ  كػػػػػػػػػػػيبْ ال تػَ فَػػػػػػػػػػػ   ان ػػػػػػػػػػػإِ  اهُ م 
 نا جاىزينػػػػػػػػػػػارْ ِصػػػػػػػػػػػ أرِ الث ػػػػػػػػػػػ خػػػػػػػػػػػذِ ِلَ  
 باً لْ َصػػػػػػ هادِ ْشػػػػػػى الَ لَػػػػػػعَ  مْ هُ بػُ صػػػػػػلُ نَ سَ  
 لونػػػػػػػػػػػػام  حَ  دْ مػػػػػػػػػػػػا قَػػػػػػػػػػػػبِ  مْ هُ بػُ عػػػػػػػػػػػػاقِ نُ  
 ضػػػػػػػػػػػاةٍ غَ  نْ ٍظ ِمػػػػػػػػػػػيْ َقػػػػػػػػػػػبِ  مْ ىُ دُ ر  َشػػػػػػػػػػػنُ  
 قوناا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػابِ ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػإِ وَ  مْ هُ قُ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ نَ وَ  
 سٍ أُنْػػػػػػٍس وَ أْ َكػػػػػػ  نْ ِمػػػػػػ اهَ الَفػػػػػػ تُ ْمػػػػػػرَ حَ  
 خونػػػػػػػػػان أَ لَػػػػػػػػػوَ يػػػػػػػػػاِت الغانِ  تُ ْكػػػػػػػػػرَ تػَ  
 تْ يُس ىاَجػػػػػػذا مػػػػػػا الِعػػػػػػال ِوردًا إِ فَػػػػػػ 
 نػػػػػػػػػػػاخيْ نػػػػػػػػػػػاً ثَ عْ ىػػػػػػػػػػػا طَ حورَ ؽ  نُ دُ نَػػػػػػػػػػػ 
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 ريأْ ثَػػػػػػػ وـَ ري اليَػػػػػػػْمػػػػػػػخَ رًا فَ ْمػػػػػػػال خَ وَ 
 ناميْ وـِ صػػػػػػػػػػاروا صػػػػػػػػػػائِ الَقػػػػػػػػػػ ل  ُكػػػػػػػػػػوَ  
 ِجػػػػػػػػػػػػد   وـُ ذا اليَػػػػػػػػػػػػَهػػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػاً فػَ ال نَ وَ  
 مينػػػػػػػػػػانا اليَ مْ َسػػػػػػػػػػقْ ِجػػػػػػػػػػد  الِجػػػػػػػػػػد  أَ وَ  
ػػػػػػػػهِ سػػػػػػػػائِ نَ  نْ ضػػػػػػػػي ِمػػػػػػػػقْ نػَ سَ    باياُم الس 
 ُمهينػػػػػػػػػػػػػػػااّلً ذُ  مْ هُ مػػػػػػػػػػػػػػػوعَ نُػػػػػػػػػػػػػػػِذؿ  جُ  
ػػػػػػػػبِ  بُ رِ ْضػػػػػػػػنَ وَ    رٍ ْكػػػػػػػػبَ  ؤوسَ رُ  يوؼِ الس 
 نػػػػػػػػػػػػا يْ لِ دًا وَ دَ ُم َمػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػيهُ عْ يػُ  نْ َمػػػػػػػػػػػػوَ  
 وامػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ها دَ لُ بِ رْ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نُ كُ عاِر مَ  
 نينػػػػػػػػػػاالخائِ  ذورَ هػػػػػػػػػػا ُجػػػػػػػػػػص  بِ ُقػػػػػػػػػػنػَ  
  

 

    

  
 ش عرََََََََََََََََ

َََََََََََََََََََ
 

َالحسه                                                
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 َوَ ىُ وَ  ـٕٔٓٔ ةَ نَ سَ  شقَ مَ دِ  في ىفّ وَ تػَ المُ  يّ هانِ فَ صْ الَ  مادُ العِ  قاؿ 
 وِ مِ وْ يػَ  في تاباً كِ  نسافٌ إِ  بُ تُ كْ يَ  ال وُ ن  أَ  تُ يْ أَ رَ  ين  إِ " :رٌ شاعِ وَ  بٌ ديْ أَ وَ  خٌ ر  ؤَ مُ 
 كافَ لَ  ذاكَ  دَ يْ زِ  وْ لَ وَ  ,نَ سَ حْ أَ  كافَ لَ  ذاىَ  ُغيػ رَ  وْ لَ  :هِ دِ غَ  في قاؿَ وَ  ال  إَ 
 ,لَ مَ جْ أَ  كافَ لَ  ذاىَ  ؾَ رِ تُ  وْ لَ وَ  ,لَ ضَ فْ أَ  كافَ لَ  ذاىَ  ـَ د  قُ  وْ لَ وَ  ,نُ سَ حْ تَ سْ يُ 

 "رِ بَ العِ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  ذاىَ وَ 
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لَيَس ِشعُر الَغَزِؿ َوال ِشعُر الِهجاِء ِعنَد الش اِعِر سليماَف الحسن غايًَة ِبذاتِِو, 
اَلمَثل: َبل ِإف  الَهم  الَحقيقي  اّلذي يُػَؤر ُؽ الش اعَر ىو النساُف ِبصورَتِِو 

بَِأخالِقِو َوَجماِلِو وِقَيِمِو الّتي َتصَنُع ِمنُو ِإنساناً, فالَهَدُؼ اَلسمى ُىنا ُىَو 
الَجماُؿ الّداِخِلي  والَخارِِجي  والس لوِكي  لَِبني الَبَشِر, فَػَلْيَس الَغَزُؿ َلَديِو 

, َولَيَس الِهجاُء في ىذا  ِلُمَجر ِد الَغزِؿ ِبَجَسِد الَمرَأِة َوَجماِلها الش كِلي 
الد يواِف ُمَوج هاً ِإلى أُناٍس َمعِنّييَن, َبل ُىو ِىجاٌء ِلْلَقبيِح ِبُكل  َمظاِىرِه وَتَجل ياتِِو 

 َمعُهم ِمْن بَني الَبشِر ذُكوراً َوِإناثاً. م  الت عاُملُ تِ دى ىؤالِء اّلذيَن يَ لَ 
 يمىإبرا تَجودَ  .د

 


